ОЦІНКА ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У
ПРИЙНЯТТІ ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ

Загальна площа
Кривого Рогу
близько

410 кв. км

Площа порушених
земель близько

170 кв. км

На кожного мешканця міста
припадає

до 500 кг викидів на рік

▪ 10 шахт
▪ 5 гірничо-збагачувальних
комбінатів
▪ 9 працюючих кар’єрів
▪ металургійний комбінат
▪ інші промислові
підприємства

Аналіз мулу
з дна
Інгульця

Аналіз яєць
свійської птиці

Аналіз піску
з дитячих майданчиків

«Досить труїти Кривий Ріг!»

«Досить
труїти
Кривий Ріг!»

"Stop poisoning
Kryvyi Rih!"

Історія впровадження процедури
оцінки впливу на довкілля

▪

1968 – використання практики оцінки впливу на довкілля в США

▪

1972 – виникнення практики стратегічного екологічного оцінювання
(Стокгольмська декларація ООН)

▪

1982 – Україна ратифікувала Всесвітню Хартію природи

▪

1992 – Декларація Ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище і розвиток
(прописані 27 принципів екологічно коректної поведінки світової
спільноти)

▪

1993 – в нашій країні була впроваджена екологічна експертиза

▪

1998 – Конвенція про доступ до екологічної інформації (Орхуська конвенція)
щодо участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (ратифікована Україною у
1999 р.)

Всі ці міжнародні документи проголошували важливість
збереження навколишнього середовища та природних ресурсів.

Всесвітня Хартія природи
▪

Будь-яка форма життя унікальна і заслуговує на повагу, якою б не була її користь для
людини, і для визнання цієї невід`ємної цінності інших живих створінь, людина
повинна керуватися моральним кодексом поведінки.

▪

Людина своєю поведінкою чи її наслідками може змінити природу чи вичерпати її
ресурси, і тому вона повинна повною мірою усвідомлювати насущну необхідність
збереження рівноваги та якості природи та природних ресурсів.

▪

Кожна людина у відповідності до законодавства своєї країни повинна мати
можливість брати участь індивідуально чи колективно у процесі розробки рішень, які
безпосередньо стосуються її природного середовища, а у випадку нанесення йому
збитків чи погіршення його стану повинна мати право використати всі засоби для його
відновлення.

▪

Кожна людина отримує заклик діяти у відповідності з положеннями цієї Хартії; кожна
людина, яка діє індивідуально, колективно чи бере участь у політичній діяльності,
повинна намагатися забезпечити досягнення цілей і виконання положень цієї Хартії.

Орхуська конвенція
прийнята для сприяння захисту права кожної людини нинішнього і
прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі,
сприятливому для її здоров’я та добробуту.
Декларує і вимагає забезпечити країнами-підписантами для
громадськості:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

доступ до екологічної інформації;
збір та поширення екологічної інформації;
участь у прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності;
участь в розробленні планів, програм і політичних документів, пов’язаних з
навколишнім середовищем;
участь у підготовці нормативних актів виконавчої влади і (або)
загальнообов’язкових юридичних актів;
доступ до правосуддя.

Орхуська конвенція
Громадськість – одна або більше фізичних чи юридичних осіб, їхнє об’єднання,
організації або групи, які діють згідно з національним законодавством або практикою,
мають право на доступ до «екологічної інформації».
Екологічна інформація – будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній,
електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про:
▪

▪

▪

▪

стан повітря, води, ґрунтів, ландшафтів і природних об’єктів, біологічне
різноманіття та його компоненти, включаючи генетично змінені організми, та
взаємодію між цими складовими;
фактори, діяльність або заходи, угоди в галузі навколишнього середовища,
політику, законодавство, плани і програми, що впливають або можуть впливати на
складові навколишнього середовища;
аналіз затрат і результатів та інший економічний аналіз і припущення, використані
в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища;
стан здоров’я та безпеки людей, умови їх життя, стан об’єктів культури і споруд
тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових
навколишнього середовища, фактори, діяльність або заходи, зазначені вище.

Орхуська конвенція
Доступ до екологічної інформації
громадськості має бути забезпечений у
максимально стислі терміни, не більше одного місяця з дня подання заяви у письмовій
формі, або забезпечені надання копій документів.
Підстави для відмови у наданні інформації:
▪ державний орган, до якого було направлено запит, не має у своєму розпорядженні
відповідної екологічної інформації;
▪ запит є очевидно необґрунтованим або сформульованим у надто загальному
вигляді;
▪ конфіденційність державних органів, якщо вона передбачена національним
законодавством;
▪ міжнародні стосунки, національна оборона та безпека;
▪ відправлення правосуддя;
▪ конфіденційність промислової інформації, якщо вона охороняється національним
законодавством.
▪ право інтелектуальної власності та ін.
Причому інформація про викиди, яка стосується охорони навколишнього
середовища, підлягає оприлюдненню.

Оцінка впливу на довкілля
ОВД – це процедура, яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її суб’єктів.
Мета

– запобігання шкоді довкіллю,
- забезпечення екологічної безпеки,
охорони довкілля,
раціонального використання і відтворення природних
ресурсів.

Здійснення ОВД є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження
планованої діяльності.
Планована діяльність – планована господарська діяльність, що включає будівництво,
реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію
(демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.
Не включає втручання в природне середовище, яке не справляє значного впливу на
довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Єдиний реєстр з оцінки впливу
на довкілля
Пошукова система

http://eia.menr.gov.ua/uk/cases

Оцінка впливу на довкілля
Етапи процедури ОВД
•

Суб’єкт господарювання - повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля.

• Органи влади та громадськість - зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, а також обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
• Суб’єкт господарювання - звіт з ОВД.
• Громадське обговорення.
• Уповноважений орган - аналіз наданої у Звіті з ОВД інформації,
- інформації, отриманої від громадськості
- надання мотивованого висновку з ОВД.

Оцінка впливу на довкілля
Необхідність участі громадськості в процедурі оцінки впливу на
довкілля
Стаття 13 Конституції України:
«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією».

Одним із різновидів екологічного управління є громадське екологічне управління
задля забезпечення захисту від свавілля органів влади, нехтування і зневажання з їхнього
боку екологічних та суміжних з ними прав населення.
Вплив на вирішення екологічних питань - можливість попередити негативний
впив на довкілля та здоров’я людей.

Оцінка впливу на довкілля
Звіт та громадське обговорення
Стаття 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»:
суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і
несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Структура Звіту з оцінки впливу на довкілля чітко прописана в Законі.
Доступ до Звіту має бути забезпечений на підприємстві та в приміщенні органів місцевого
самоврядування.
Тривалість громадського обговорення 25-35 днів, протягом яких призначається щонайменше
одне громадське слухання.
Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції без необхідності їх
обґрунтування. В письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань.
Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку,
підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим органом.

Висновок з ОВД
▪

Видає уповноважений орган.

▪

Визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

▪

Є обов’язковим для виконання. Екологічні умови провадження планованої діяльності
є обов’язковими.

▪

Враховується при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності та може
бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планованої діяльності.

▪

Висновок з оцінки впливу на довкілля, інші рішення, дії чи бездіяльність органів
державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі здійснення оцінки
впливу на довкілля можуть бути оскаржені будь-якою фізичною чи юридичною
особою в судовому порядку.

На що звертати увагу
• Якщо ви маєте фахові знання
тоді знаєте ;)
• Якщо ви місцевий мешканець:
– відповідність наданої у Звіті інформації дійсному стану
довкілля
– список використаних джерел інформації, її актуальність
– розробники, їх кваліфікація
– дотримання процедури ОВД (строки, розміщення
інформації, доступ до документів)

Підстави для скасування Висновку з ОВД та
рішення про провадження планованої
діяльності:
▪ порушення процедури здійснення оцінки впливу на довкілля;
▪ безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне
врахування результатів участі громадськості;
▪

інші порушення законодавства у сфері оцінки впливу на
довкілля

Відповідальність за порушення процедури ОВД

передбачена статтею 15 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Правопорушеннями у сфері оцінки впливу на довкілля є:
▪ надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля
планованої діяльності;
▪ порушення процедури здійснення ОВД, у тому числі порядку інформування
громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його
результатів;
▪ неврахування результатів ОВД при прийнятті рішення про провадження планованої
діяльності;
▪ підготовка завідомо неправдивого звіту з ОВД чи завідомо неправдивого висновку;
▪ незаконне втручання у підготовку та надання висновку;
▪ провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без
здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої
діяльності;
▪ недотримання екологічних умов, визначених у висновку з ОВД.

Законами України може бути встановлена відповідальність
і за інші правопорушення у сфері оцінки впливу на
довкілля.

Особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на довкілля,
притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи
кримінальної відповідальності.

Дякуємо за увагу!

