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Анотащя. Дослщжено особливосп становления та розвитку еколопчно! оцшки впливу на 

довшлля як шституту управлшня природокористуванням в Украши Охарактеризовано м1жнародн1 
процеси, що ввдбуваються у цш сфери Окрему увагу придшено европейськ1й м одел шституту 
еколопчно! оцшки впливу на довшлля. Обгрунтовано доцшьнють запровадження нових шдход1в 
еколопчно! оцшки впливу на довшлля у контекст! гармошзаци еколог1чного законодавства Украши з 
еколопчним законодавством £С. Виокремлено та охарактеризовано етапи становлення та розвитку 
!нституту еколог1чно! експертизи в Укра!н1. Найб1льшу увагу придшено його модерн!зац1! у 
в!дпов!дност! до европейських стандарт1в, а саме: Закону Украши «Про оцшку впливу на довшлля» 
2017 р., який встановлюе правов1 та орган!зац1йн! засади проведення оц1нки впливу на довк1лля та 
забезпечуе виконання Укра1ною мгжнародних зобов’язань.

Зд1йснено пор1вняльно-правовий анал1з норм, що регулювали процес проведення еколог1чно! 
експертизи до прийняття у 2017 р. Закону Украши «Про оцшку впливу на довшлля» та тсля (його 
трансформаци i !нститут оц1нки впливу на довшлля). Обгрунтовано висновок, що законодавство 
Украши з оцшки впливу на довшлля ще перебувае на стадн становлення та узгодження. Тому 
найближча перспектива -  це розробка та узгодження щдзаконних нормативно-правових акпв, 
розширення кiлькостi фахiвцiв-експертiв у цш сферi.

Ключовi слова: екологiчне право, еколопчна експертиза, оцiнка впливу на довшлля, Закон 
Украши «Про оцшку впливу на довшлля».

Аннотация. Исследованы особенности становления и развития экологической оценки 
воздействия на окружающую среду как института управления природопользованием в Украине. 
Охарактеризованы международные процессы, происходящие в этой сфере. Особое внимание уделено 
европейской модели института экологической оценки воздействия на окружающую среду. Обоснована 
целесообразность внедрения новых подходов экологической оценки воздействия на окружающую 
среду в контексте гармонизации экологического законодательства Украины с экологическим 
законодательством ЕС. Выделены и охарактеризованы этапы становления и развития института 
экологической экспертизы в Украине. Наибольшее внимание уделено его модернизации в 
соответствии с европейскими стандартами, а именно: Закону Украины «Об оценке воздействия на 
окружающую среду» 2017 г., который устанавливает правовые и организационные основы проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивает выполнение Украиной международных 
обязательств.

Осуществлен сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих процесс проведения 
экологической экспертизы до принятия в 2017 г. Закона Украины «Об оценке воздействия на 
окружающую среду» и после (его трансформации в институт оценки воздействия на окружающую 
среду). Обоснован вывод, что законодательство Украины по оценке воздействия на окружающую 
среду еще находится в стадии становления и согласования. Ближайшая его перспектива -  это 
разработка и согласование подзаконных нормативно-правовых актов, увеличение численности 
специалистов-экспертов в этой сфере.

Ключевые слова: экологическое право, экологическая экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду, Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».
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Abstract. The peculiarities of formation and development of environmental impact assessment as an 
institute of environmental management in Ukraine are reviewed. International processes taking place in this 
area are characterized. Particular attention is paid to the European model of the institute for environmental 
impact assessment. The expediency of introducing new approaches to the environmental impact assessment in 
the context of harmonization of Ukrainian environmental legislation with EU environmental law is 
substantiated. The stages o f formation and development o f the institute of environmental expertise in Ukraine 
are described and characterized. Most attention is paid to modernization in line with European standards, 
namely the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» in 2017, which establishes legal and 
organizational basis of environmental impact assessment and ensures compliance with a number of Ukraine’s 
international obligations.

The comparative legal analysis o f the norms regulating the process o f conducting environmental 
expertise before the adoption in 2017 of the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» was 
made and after its entry into force (environmental impact assessment), according to the following criteria: 
scope of the law; objects of environmental impact assessment; subjects of environmental impact assessment; 
stages o f environmental impact assessment. According to the law, enterprises will have to obtain an opinion on 
the environmental impact assessment instead of the conclusion of the state environmental expertise. Unlike the 
Law «On Environmental Expertise», the Law «On Environmental Impact Assessment» specifies a list o f 
objects and activities that may have a significant impact on the environment and for which an environmental 
impact assessment procedure is required; it is prohibited to start the activity which is subject to the procedure 
of environmental impact assessment without the procedure o f environmental impact assessment; provides for 
the responsibility of business entities for violating them legislation on the environmental impact assessment.

It is grounded that the legislation of Ukraine on environmental impact assessment, despite the 
adoption of the Law «On Environmental Impact Assessment», is still at the stage of its formation and 
coordination. Therefore, the near future is the development and harmonization of sub-legal acts, the expansion 
of the number of experts in this area.

Key words: environmental law, ecological expertise, environmental impact assessment, Law of 
Ukraine «On Environmental Impact Assessment».
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Сьогодт вкрай загострилися проблеми захисту навколишнього 
середовища. Не е виключенням й Украина. З метою виявлення характеру i 
ступеня небезпеки впливу господарсько! дiяльностi на довкшля i здоров’я 
населения як на свновому, так i на нащональному рiвнях приймаються 
рш ення в цш сфер^ переважно, на основi проведення еколопчно! експертизи 
та ощнки впливу на довкшля. Шсля тдписання Угоди про Асощащю мiж 
Украиною та Свропейським Союзом наша держава взяла на себе зобов’язання 
гармотзувати еколопчне законодавство з европейським. Зроблено значний 
крок у цьому напрямку -  у травш 2017 р. прийнято Закон «Про ощнку впливу 
на довкшля», який докорiнно реформував шститут еколопчно! експертизи. У 
цьому контекст постае проблема комплексного дослвдження такого 
оновленого, модертзованого шституту у системи еколопчного права -  
шституту ощнки впливу на довкшля.

Проблематика еколопчно! експертологп висвплена достатньо повно як 
складова еколопчного аудиту чи у контекст державного управлшня 
природокористуванням у працях О. В. Баглея, Л. В. Костюк, О. Лазора, 
Ю. А. Скиби, В. Г. Сминово! та ш. Правовi питания еколопчно! експертологп 
дослвджували В. I. Андрейцев, А. П. Гетьман, I. I. Каракаш, Е. В. Позняк, 
О. В. Ринкова, Т. О. Третяк, Ю. С. Шемшученко, О. Шомпол та ш.

Метою стати е дослвдження особливост становлення та розвитку 
важливо! складово! державно! еколопчно! полтики -  шституту еколопчно!
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оцшки впливу на довкшля у систем! управлшня природокористуванням в 
Укра!н1.

За роки незалежност! в Укра!н1 виокремилася галузь знань -  еколог1чна 
експертолопя, мета яко! -  досл1дження i розробка теоретичних засад 
формування i функцiонування екологiчно! експертизи; обгрунтування 
методологи здшснення екологiчно! експертизи; визначення наукових засад 
соцiально-правового механiзму забезпечення ефективност еколопчно! 
експертизи у вир!шени1 екологiчних проблем [1, с. 101].

Традицшно у пiдручниках з екологiчного права, еколопчного 
менеджменту i аудиту нормативно-правове регулювання в галузi еколопчно! 
експертизи в системi екологiчного права розглядаеться як ттшшний комплекс 
еколого-правових норм, якi визначають цiлi, завдання, призначення, об’ектний 
склад, предмет i змшт екологiчно! експертизи, порядок !! здшснення, завдяки 
якому реалiзуеться еколого-експертна дiяльнiсть i досягаеться мета 
екологiчного права [2, с. 121-122].

Становления i розвиток нормативно-правового забезпечення 
еколопчно! оцшки впливу на довкшля (екологiчно! експертизи, як це 
традицшно iменувалося вти зн ян о ю  доктриною екологiчного права), слiд 
розглядати у бшьш масштабному контекстi -  у контекст! правового 
забезпечення державно! еколопчно! полпики. Розумшня змiсту нормативно
правового забезпечення державно! еколопчно! полпики як шструменту 
оргатзацн, регулювання, узгодження та збалансування екологiчних i 
соцiально-економiчних iнтересiв суспiльства дае можливiсть спрямувати й 
ефективно регулювати правовими засобами державну екологiчну дiяльнiсть, 
сприяе виршенню iснуючих практичних проблем та протирiч в цiй сферi 
державного управлшня [3, с. 158-159].

Мiжнароднi (европейсьш) стандарти та зарубiжний досвiд. 1нститут 
екологiчно! оцiнки впливу на довкшля як складова управлiння
природокористуванням з’явився у другiй половинi ХХ ст., про що свiдчать не 
тшьки нормативно-правовi приписи нацiонального характеру, але й активна 
розробка i реалiзацiя ввдповщних стандарт!в у цiй сферi на загально- 
мiжнародному та мiжнародно-регiональному рiвнях. До системоутворюючих 
актiв у цш сферi слiд вiднести:

-  Конвенцiю ООН щодо змiни ^ м а т у  i бiологiчного рiзноманiття 
(1992 р.), яка запровадила додатковi вимоги до еколопчно! оцшки довкшля;

-  Конвенщю Економiчно! Комiсi! ООН для Свропи з оцiнки дп 
(впливу) на навколишне середовище у транскордонному контекст! - 
(Конвенщя Еспо) (1991 р.), ратифiкована Укра!ною у 1999 р.;

-  прийняття полiтики i процедури екологiчно! оцшки Свiтовим 
Банком та шшими м!жнародними органiзацiями, що сприяе впровадженню
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цього процесу оцшювання у багатьох кра!нах з метою забезпечення 
1нвестиц1йно1 привабливостц

-  директиву GC «Про оцшку впливу деяких державних та 
приватних сектор1в на навколишне середовище» (1985 р.);

-  Конвенщя ввропейсько! Економ1чно! Комюи ООН про доступ до 
шформацл, участь громадськост у процес прийняття рш ень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкшля (1998 р.), ратифшована 
Укра!ною у 1999 р.

Еколопчна ощнка впливу на довк1лля як шститут управлшня 
природокористуванням з ’явився спочатку в США, де з метою координацл 
д1яльност1 федеральних ведомств було прийнято закон «Про нащональну 
пол1тику у сфер1 навколишнього середовища» (1969 р.).

ввропейська модель шституту еколопчно! оцшки з’явилася у той же 
перюд, але спочатку у статус национального. Так, правов1 акти, спрямован на 
унормування оценки впливу на навколишне середовище, були прийнят у 
Франци (1976 р.), Новому Швденному У ельс (1979 р.). Загальноевропейський 
р1вень цей шститут набув т с л я  прийняття рамочно! Директиви 85/337/GEC 
1985 р. «Про оцшку впливу деяких державних та приватних сектор1в на 
навколишне середовище», яка стала основою прийняття окремих закотв, 
законодавчих та / або адмшстративних акпв про застосування процедур 
оттшки впливу на навколишне середовище у систем! прийняття господарських 
та шших рш ень у ФРН (1990 р.), Греци (1986 р.), 1рландц (1989 р.), Дани 
(1989 р.), 1талп (1988 р.), Нидерландах (1987 р.), 1спанл (1987 р.), Португали 
(1990 р) та багатьох крашах не тшьки европейського континенту, але й св1ту 
взагал1. Протягом двадцати рок1в до Директиви 85/337/GEC вносилися 
поправки (1997, 2003, 2009), як1 к1нець к1нцем спричинили прийняття 
Директиви 2011/92/СС.

Вищезгадан1 нормативно-правов1 акти заклали основу процесу 
гармошзацл нац1ональних процедур оцшки впливу на довкшля i запровадили 
модель сучасного закону про оцшку впливу на довкшля, що е ефективною i 
такою, що тдходить сучаснiй европейськ1й краiнi, що живе за принципами 
ринково! економiки та верховенства права. Ця модель постшно 
удосконалюеться. Вона (модель) базуеться на певних вимогах (перелш 
мшмальних обов’язкових вимог, яким мае ввдповвдати нацiональне 
законодавство. Цi вимоги створюють базу, яка, з одного боку, забезпечуе 
iснування сучасно!, справедливо! та ефективно! системи екологiчно 
безпечного контролю за здшсненням дiяльностi, а з шшого - допускае певну 
гнучшсть у створеннi национально! бази, яка б тдходила до конкретних умов 
кожно! кра!ни [4, с. 9]. До ще! моделi оценки впливу на довкшля поступово 
наближаеться й Укра!на.
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На тдстав1 анал1зу еколопчного законодавства можна виокремити 
наступт етапи складного i суперечливого процесу розвитку i становления 
еколопчно! оцiнки впливу на довкшля, критерiями виокремлення яких е 
розробка i прийняття основних нормативно-правових акпв, що регулюють цю 
сферу.

Перший етап пов’язаний i3 закладенням основних засад у сферi 
еколопчно! експертизи. Визначальним документом, що е точкою вщлшу, е 
Закон Украши «Про охорону навколишнього природного середовища» 
(1991 р.). Вiн е рамковим за своею значущштю, на його основi почалася 
розробка екологiчного законодавства нашо! держави, структура якого включае 
загальт положення i принципи про еколопчну безпеку» [5, с. 45]. У ньому 
виокремлено роздш VI «Еколопчна експертиза» (ст.ст. 26-30), де вперше 
заж илено положення про обов,язковiсть еколопчно! експертизи, визначено ii 
об’екти, виокремлено ii види -  державну та еколопчну.

Наступний етап становлення законодавчого забезпечення еколопчно! 
оценки впливу на довкшля е розробка i прийняття спещального законодавства, 
а саме Закону Украши «Про еколопчну експертизу» (1995 р.), який 
започаткував юридичне оформлення iнституту еколопчно! експертизи. Стаття 
1 цього мштить наступне законодавче визначення еколопчно! експертизи: «це 
вид науково-практично! дiяльностi уповноважених державних органiв, 
еколого-експертних формувань та об’еднань громадян, що грунтуеться на 
мiжгалузевому екологiчному д о ^ д ж е н т , аналiзi та оцiнцi передпроектних, 
проектних та шших матерiалiв чи об’екпв, реалiзацiя i дiя яких може 
негативно впливати або впливае на стан навколишнього природного 
середовища, i спрямована на тдготовку висновшв про вудпов^дшсть 
заплановано! чи здшснювано! дiяльностi нормам i вимогам законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, ращональне використання i 
вщтворення природних ресурсiв, забезпечення еколопчно! безпеки» [6].

Закон Украши «Про еколопчну експертизу» визначае ii мету, принципи, 
вимоги щодо проведення, суб’ективний та об’ективний склад, форми 
проведення, порядок ii фшансування, процесуальнi гаранти здшснення, 
компетенцiю органiв влади у галузi еколопчно! експертизи, встановлюе 
обов,язковiсть статусу висновку державно! еколопчно! експертизи, порядок 
оскарження державно! та громадсько! експертизи тощо.

До основних недолiкiв вищеназваного закону слiд вщнести: вiдсутнiсть 
конкретики i деталiзацii механiзму здiйснення еколопчно! експертизи; не 
визначено сферу громадсько! еколопчно! експертизи, процедуру ii 
проведення; не визначено порядок учасп громадськосп у процесi прийняття 
рiшень щодо захисту довкшля, а також у законотворчому процес [7, с. 340].

Знаковою подiею було приеднання Украши у 1999 р. до Орхусько!

В кник ОНД1СЕ Випуск 1' 2017

30



В кник ОНД1СЕ

конвенци, яка гарантуе права на доступ до шформацн, на участь 
громадськост в процес прийняття рш ень i на доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються навколишнього середовища, вiдповiдно до положень 
зазначено! Конвенци.

У зазначений перiод прийнято багато тдзаконних нормативно- 
правових акпв, що врегульовували зазначену сферу ввдносин. Наприклад, 
постанову Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни 27.07.1995 р. № 554, який затвердив 
Перелш видiв дiяльностi i об’екпв, що становлять пiдвищену екологiчну 
небезпеку, для яких проведения державно! еколопчно! експертизи е 
обов’язковим. Даний перелш здебiльше корелюеться з перелiком об’екпв, 
щодо яких проводиться оцiнка впливу у Gвропi. Також було розроблено 
Д ерж авт будiвельнi норми: спочатку ДБН А.2.2-1-95, а шзннтте -  ДБН А.2.2- 
1-2003 «Проектування. Склад i змiст матерiалiв оценки впливiв на навколишне 
середовище (ОВНС) при проектувант i будiвництвi пiдприемств, будинкiв i 
споруд». Цi будiвельнi норми встановлюють порядок розроблення матерiалiв 
опенки впливiв на навколишне середовище (ОВНС) у складi проектно! 
документацii на нове бу.твниптво, розширення, реконструкцiю та техн1чне 
переоснащення об,ектiв промислового та цивiльного призначення (далi -  
планована дiяльнiсть), основнi вимоги до складу й змюту цих матерiалiв.

Прийняття у 2011 р. Закону Укра!ни «Про регулювання мiстобудiвно! 
дiяльностi» [8] е критерiем виокремлення наступно! стадн у процеи 
становлення законодавчого забезпечення еколопчно! ощнки впливу на 
довкшля, оскшьки було докорiнно змiнено (спрощено) порядок отримання 
дозволiв на будiвництво та виключено проекти будiвництва щодо об’екпв, що 
становлять пiдвищену екологiчну небезпеку, iз перелiку об,ектiв державно! 
еколопчно! експертизи, в системi оценки впливу проектов на навколишне 
середовище вщбулись суттевi змiни. Також цей закон сво!ми перехудними 
положенными внiс змши в щлу низку законодавства, а саме в ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про еколопчну експертизу», «Про 
забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення», «Про 
пожежну безпеку» та виключив з цих закотв положення, що передбачали 
ввдповвдно екологiчну, санiтарно-гiгiенiчну i пожежну експертизи проекпв 
будiвництва. Скасовуючи так1 експертизи для проекпв будiвництва, в щ 
закони були введено новi положення, я к  встановили, що едина експертиза 
проекпв буд^внитттва. проводиться вiдповiдно до ст. 31 ЗУ «Про регулювання 
мiстобудiвно! дiяльностi» [4, с. 16-17].

Як зазначають аналники з питань еколопчно! безпеки, у 2011 р., 
внаслiдок iнвестицiйно! полiтики в Укра!т, вщбулося фактичне скасування 
шституту оценки впливу на довк1лля (або державно! еколопчно! експертизи). 
Впровадження дозвшьно! системи саме по собi е позитивним кроком, що
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сприяе посиленню протидп корупцп. Але загалом це не сприяло розвитку 
цього шституту в Украшр оскшьки дозвшьний характер еколопчно! 
експертизи вудображав радянську модель проведення еколопчно! експертизи, 
коли вона застосовувалася до вже майже завершених об’екпв чи проекпв. 
Наслвдком негативного висновку еколопчно! експертизи е автоматична 
заборона реалУзацп проекту та призводить до несушсност! економ1чного 
зростання з охороною навколишнього природного середовища. Ввдправлення 
ж проекту на доопрацювання також не е ефективним ршенням, оскшьки 
збшьшуе витрати проекту [9, с. 7].

У зазначений перюд Украина продовжувала активно залучатися до 
м1жнародного досв1ду еколопчного ощнювання впливу на довкшля 
(наприклад, напришнщ 2011 р. було ратифшовано Протокол про приеднання 
Украши до Договору про заснування Енергетичного Ствтовариства).

Але, незважаючи на зн ачт  змши в шституи еколопчно! експертизи, 
проблеми, яю були притамант попередньому перюду, виршено не було. Так, 
шнували i залишилися багато проблем практичного характеру щодо реал1зацИ 
прав громадян на участь у прийнятп рiшень, що мають значення для 
еколопчно! безпеки, хоча за формальною ознакою законодавство У крайни 
забезпечуе участь громадськостi у процедурi еколопчно! експертизи. 
(наприклад, будiвельнi норми ДНД А.2.2.1-2003, Порядок залучення 
громадськост до обговорення питань щодо прийняття рiшень, що можуть 
впливати на стан довкшля, прийнятий Кабiнетом Мiнiстрiв Украши 29 червня
2011 р.).

Пшписання Угоди про Асоцiацiю мiж Укра!ною та GC е точкою вудтку 
нового етапу у модертзацп шституту еколопчно! експертизи та його 
трансформацп в шститут еколопчно! ощнки впливу на довкшля. Наслвдком 
набуття чинност цього доленосного для Украши документу е необхвдтсть 
Умплементацп бшьш т ж  150 директив, яку гармотзують нащональний на 
европейський правовий проспр Серед 23 директив наразУ Умплементовано 
лише 23, серед них У Директива 2011/92/GC (хоча не повною мУрою, оскшьки 
прийнято лише один Уз закотв, яку було розроблено для цього).

У ч ервт  2017 р. т с л я  тривало! узгоджувально! роботи прийнято Закон 
Украши «Про оцшку впливу на довкшля», який набувае чинност 18 грудня 
2017 р. Цей закон встановлюе правовУ та оргатзац ш т засади оценки впливу 
на довкшля, спрямовано! на запобшання ттткод! довкшлю, забезпечення 
еколопчно! безпеки, охорони довкшля, рацюнального використання У 

вУдтворення природних ресурсУв, у процесУ прийняття рУшень про 
провадження господарсько! дУяльностр яка може мати значний вплив на 
довкшля, з урахуванням державних, громадських та приватних штерешв [10]. 
ВУн спрямований на приведення законодавства Укра!ни у вУдповУднУсть до
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европейських стандарт!в, зокрема належну 1мплементац1ю в У кра!т 
Орхусько! конвенцп та Конвенцп Еспо, а також Директиви 2011/92/СС 
Свропейського Парламенту та Ради про отпнку впливу окремих державних i 
приватних проектiв на навколишне середовище.

Вiдповiдно до закону, вплив на довкшля тлумачиться як будь-якi 
наслвдки плановано! дiяльностi для довкшля, в тому ч и ^  наслiдки для 
безпечност життедiяльностi людей та !хнього здоров’я, флори, фауни, 
бiорiзноманiття, грунту, п о в ^ я , води, клiмату, ландшафту, природних 
територш та об’екпв, iсторичних пам’яток та штттих матерiальних об’екпв чи 
для сукупностi цих факторiв, а також наслвдки для об’екпв культурно! 
спадщини чи соцiально-економiчних умов, якi е результатом змши цих 
факторiв (ст. 1).

Оцшка впливу на довкшля розглядаеться як процедура, що передбачае:
-  пвдготовку суб’ектом господарювання з в ^  з оценки впливу на 

довкшля;
-  проведення громадського обговорення;
-  аналiз уповноваженим органом вiдповiдно до цього Закону 

шформаци, надано! у з в т  з оценки впливу на довкшля, будь-яко! додатково! 
шформаци, яку надае суб’ект господарювання, а також шформацн, отримано! 
вiд громадськостi пвд час громадського обговорення, пiд час здшснення 
процедури оцiнки транскордонного впливу, шшо! iнформацi!;

-  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцшки 
впливу на довкшля, що враховуе результати аналiзу, передбаченого пунктом 3 
ще! частини;

-  врахування висновку з оцшки впливу на довкшля у р ш е н т  про 
провадження плановано! дiяльностi (ст. 2).

Суб’ектами оцшки впливу на довкшля е: суб’екти господарювання, 
органи державно! влади, органи мшцевого самоврядування, якi е замовниками 
плановано! дiяльностi i для цшей цього Закону прирiвнюються до суб’екив 
господарювання, уповноважений центральний орган, уповноважет 
територiальнi органи, iншi органи виконавчо! влади, Верховна Рада 
Автономно! Республiки Крим, Рада мiнiстрiв Автономно! Республiки Крим, 
органи мiсцевого самоврядування, громадсьшсть, а у випадках, визначених ст. 
14 Закону, держава походження та зачеплена держава.

У порiвняннi iз законом «Про екологiчну експертизу», у зак о т  «Про 
опенку впливу на довкшля» наведено перелш об,ектiв та дiяльностi, якi 
можуть мати значний вплив на довкiлля i стосовно яких необхiдно проходити 
процедуру оцшки впливу на довкшля. Так, у ст. 3 наведено розширений, 
детальний перелш об,ектiв, що п1длягають оцшщ впливу на довкiлля, 
наприклад, дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами, потужност для

Випуск 1' 2017

33



Вкник ОНД1СЕ Випуск 1' 2017

штенсивного вирощування; сшьськогосподарське та освоення, рекультиващя 
та мелюращя земель (управлшня водними ресурсами для ведення сшьського 
господарства, у тому числ1 з1 зрошуванням i мелюращею) на територ1ях 
площею 20 гектарiв i бiльше; установки для промислово! утилiзацi!, видалення 
туш тварин та/або вiдходiв тваринництва; дiяльнiсть в харчовiй 
промисловостц пiдприемства текстильно!, шшряно!, деревообробно! i 
паперово! промисловост продуктивнiстю понад 1 тонна на добу, господарська 
дiяльнiсть, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водн 
об’екти, та забiр води з водних об,ектiв за умови, що водозабiр щд.земних вод 
перевищуе 300 кубiчних метрiв на добу.

Законом забороняеться розпочинати провадження дiяльностi, яка 
тдпадае т д  проведення процедури оцiнки впливу на довкiлля, без проведення 
процедури оценки впливу на довкшля.

Законом передбачаеться вiдповiдальнiсть суб’екпв господарювання за 
порушення ними законодавства про оцшку впливу на довкшля

Також передбачаеться виключення iз загального перелшу об,ектiв 
оценки впливу на довкшля таких, дiяльнiсть яких спрямована виключно на 
забезпечення оборони держави, л^вд ац д а  наслiдкiв надзвичайних ситуаций, 
наслвдшв антитерористично! операцi! на територi! проведення 
антитерористично! операци на перiод !! проведення, ввдповвдно до критерi!в, 
затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв Укра!ни. Це лише окремi положення, якi е 
новими для еколопчного законодавства Укра!ни i такими що вудповудають 
европейськш моделi оценки впливу на довкiлля.

Шлях протягом у майже чверть столгття у сферi правового забезпечення 
еколопчно! оцiнки впливу на довкiлля -  це шлях поступового вiдходу ввд 
радянських традицiй проведення екологiчно! експертизи до сприйняття 
европейсько! моделi еколопчно! експертизи, це шлях наближення Укра!ни до 
мiжнародних стандартiв у цш галузi, що знайшло втiлення у прийнятп у 
2017 р. Закону Укра!ни «Про оценку впливу на довкшля». Тобто, 
започатковано юридичне оформления цього шституту на законодавчому рiвнi. 
Подальшi кроки, якi е необхвдними для ефективно! гармонiзацi! екологiчного 
законодавства Укра!ни до европейського екологiчного законодавства у ттш 
сферi вiдносин е прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим 
Законом, у вiдповiднiсть до нього, а також забезпечити приведення органами 
державно! влади !х нормативно-правових акпв у вiдповiднiсть до нього. 
Несвоечасне виконання цих завдань неминуче стане причиною колiзiй та 
знизить той ефект, який мае бути при побудовi нового механiзму запобiгання 
негативного впливу на навколишне середовище.
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