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КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

• Можливість отримати/ оцінити необхідні вхідні дані;

• Можливість реалізувати усі кроки: від фіксації до 

оцінки збитків (або щонайменше впливи і ризики) 

використовуючи доказові методики; 

• Міжнародні визнані практики.



ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ ТА ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ

(загалом розглядається 56 забруднюючих речовин)

Небезпечні події на 
промислових та 
інших об’єктах

Пожежі у 
природних 

екосистемах

Викиди 
військової 

техніки

Інші джерела
(напр. викиди від ракет, 

пожежі у житловому 
секторі, тощо)

Рекомендовано збирати статистику
таких подій, але неможливо
насьогодні оцінити ризики та
збитки у зв’язку із певними
причинами:

- вплив на атмосферу не може
бути оцінений/ зареєстрований,
або викиди є замалими;

- відсутність вхідних даних;
- відсутність загальновідомих

підходів;
- неможливість оцінити впливи на

здоров’я чи визначити збитки.

Засновані на інформації про
кількість згорілої речовини;
тривалості джерела емісії
та/або небезпечної події;
характеристики ушкоджень,
тощо.

- основні ЗР (напр. NO2,
CO, та ін.);

- специфічні ЗР (напр.
HNO3, NH3, та ін.);

- парникові гази (CO2,
CH4, N2O)

Засновані на 
інформації про згорілу 
площу (окремо для 
різних типів покриву) 
та оцінки кількості 
згорілої біомаси

- основні ЗР;
- парникові гази

Засновані на 
інформації про типи 
військової техніки, 
використаному паливі 
та пройдений 
кілометраж.

- основні ЗР;
- парникові гази



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ШКОДИ

Специфічні ЗР Основні ЗР Парникові гази

• Можуть мати різкий токсичний 
ефект на здоров’я населення

• Оцінка провадиться для 
індивідуальних небезпечних 
подій

• Не завжди є можливим оцінити 
збитки 

• Неможливість оцінити хронічні 
ефекти на здоров’я населення під 
час війни

• Оцінка провадиться в загальному
• Індивідуально аналізуються 

екстремальні викиди як напр., 
вибухи на нафтобазах

• Пов’язані із вуглецевим 
податком

• Оцінка провадиться в 
загальному
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• Використання емісійних 
факторів

• Використання визнаних 
підходів, що можуть 
застосовуватися у NWP+ACT 
моделі

• В основному, використовуючи 
емісійні фактори

• Використовуючи 
емісійні фактори
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• Використовуючи наземні 
спостереження за наявності

• Моделювання
• Використання супутникових 

даних як додаткове доказове 
джерело

• Обов’язковий супровід 
метеорологічною 
інформацією

• Наземні спостереження як 
додаткове доказове джерело

• Використання моделювання 
виключно під час аналізу 
індивідуальних небезпечних подій

• Використання супутникових даних
як додаткове доказове джерело
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и • Вплив на здоров’я 

населення

• Збитки можуть бути оцінені як 
за завданою шкодою 
здоров’ю, так і на основі 
інформації про обсяги викидів

• Збитки оцінюються 
на основі інформації 
про обсяги викидів

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ШКОДИ

Специфічні ЗР Основні ЗР Парникові гази

• Вплив на здоров’я 
населення

• Збитки переважно оцінюються 
на основі інформації про 
обсяги викидів

+ використання інформації про небезпечність ЗР, територіальні соціально-
екологічні особливості, базової ставки компенсації збитків, тощо



Дякую за увагу!


