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ТЕМА 1 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 
Актуальність проблеми. Задача мінімізації дії промислових 

підприємств може розв’язуватися на двох основних етапах — при 

плануванні і проектуванні господарської діяльності і в ході її 

здійснення. Як інструмент рішення цієї задачі при плануванні 

виступає оцінка дії на оточуюче середовище (ОВНС). Проте, з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку промислових 

виробництв, зв’язаних, перш за все, з перепрофілюванням і 

реконструкцією вже існуючих об’єктів, особливу значущість 

набуває розвиток підходів, що забезпечують мінімізацію дії 

промислових підприємств на стадії їх функціонування. 

Певною мірою задача обмеження дії діючих виробництв на 

оточуюче середовище розв’язується системою екологічного 

контролю, покликаною перевіряти виконання планів і заходів щодо 

охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, 

оздоровлення навколишнього природного середовища, дотриманню 

вимог природоохоронного законодавства і нормативів якості 

оточуючого середовища. Останніми роками, з урахуванням 

міжнародного досвіду особливу значущість набуває ініціативна 

діяльність господарюючих суб'єктів, направлена на рішення задач 

мінімізації дії на оточуючу середовище, що отримала назву 

екологічного менеджменту. Як основний інструмент пошуку, 

аналізу і ранжирування шляхів попередження і скорочення дії на 

оточуюче середовище при здійсненні промисловими 

підприємствами діяльності в галузі екологічного менеджменту 

може використовуватися екологічний аудит (ЕА). 

Задачі. На прикладі підприємства:  

1. Проаналізувати методологію оцінки дії на оточуюче 

середовище з позицій рішення задачі пошуку оптимальних шляхів 

зниження дії запланованої господарської діяльності на оточуюче 

середовище шляхом порівняльного аналізу за допомогою  табл. 1. 

2. Зіставити мету і підходи оцінки дії на оточуюче середовище і 

екологічного аудиту промислових підприємств за допомогою табл. 

2.Обговорення. Особливістю задачі із мінімізації дії на оточуюче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

середовище є висока складність і невизначеність, пов’язана з даною 

системою “промислове виробництво - оточуюче середовище”, а 

саме: 

- не відомі закономірності, зухвалі багато видів дії, слабо 

вивчена більшість зв'язків в екосистемах і біосфері в цілому; при 

аналізі дії  

Таблиця 1 

Зменшення дії господарської діяльності на оточуюче 

середовище — етапи рішення задачі при проведенні ОВНС 

Етап Загальне 

формулювання

Зміст етапу 

1 2 3 

1. Уточнення мети і умов 

рішення задачі 

- аналіз необхідності проведення 

ОВНС, вибір варіанту процедури; 

- постановка умов на виконання 

проектних робіт і ОВНС; 

- опис об’єктів і характеристик  

оточуючого середовища. 

2. Виявлення і 

ранжирування 

проблем за 

пріоритетами 

Оцінка дій (відносно дії на 

оточуюче середовище при 

створенні, функціонуванні, 

ліквідації об’єкту, аварійних і 

позаштатних ситуаціях): 

- виявлення дій; 

- аналіз/прогноз дій; 

- оцінка значущості дій. 

3. Виділення причин, що 

викликають проблеми 

При проведенні ОВНС даний етап 

звичайно не розглядається, оскільки 

дії визначаються виходячи із 

заданих технологічних рішень. 

Проте і в цьому випадку для 

розробки альтернатив потрібне 

більш точне визначення причин і 

джерел дії. 

4. Пошук рішень - розробка і аналіз альтернатив; 

- розробка заходів із зменшення. 

(компенсації дій). 
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продовження табл.1 

1 2 3 

5. Відбір найкращих 

рішень 

- вибір альтернатив; 

- вибір найефективніших заходів із 

зменшення (компенсації дій). 

6. Розробка програми 

впровадження і 

контролю виконання 

рішення 

- розробка техніко-економічного 

обґрунтування проекту, після 

ухвалення рішення про 

можливість реалізації проекту; 

- розробка робочого проекту; 

- розробка схеми виробничого 

екологічного моніторингу і 

контролю. 

7. Затвердження рішення - рішення ініціатора господарської 

діяльності про реалізацію проекту 

; 

- перевірка повноти і якості ОВНС, 

рішення органів 

адміністративного управління про 

можливість реалізації проекту. 

8. Управління 

 

- реалізація проекту. 

9. Перевірка 

ефективності рішень 

 Післяпроектний аналіз: 

- виробничий екологічний 

контроль; 

- екологічний аудит в рамках  

екологічного менеджменту на 

підприємстві; 

- державний екологічний контроль; 

- суспільний екологічний контроль. 

 

(особливо, крупних) промислових підприємств неможливо 

строго обмежити дані системи. 

- господарська діяльність може викликати ряд впливів на 

оточуюче середовище, дати кількісну оцінку яких практично 

неможливо. 

- в результаті можливого накладення (взаємодії) чинників дії 

може змінитися масштаб впливу, виявлятися нові види дії; вказані 
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ефекти у багатьох випадках також не піддаються кількісній оцінці. 

- відсутні показники небезпеки або хоча б рівні і критерії 

допустимості для багатьох відомих видів впливу. 

- відсутні підходи для одночасного визначення масштабу, 

ризику і соціально-економічної значущості впливу. 

Ці особливості зумовлюють необхідність використання 

прийомів експертної оцінки для пошуку, ранжирування і виділення 

оптимальних рішень на всіх етапах її рішення. Застосування 

кількісних методів і моделей не може підвищити точності або 

достовірності оцінки у зв’язку з тим, що їх точність лімітується 

точністю і достовірністю оцінок тих дій (на ландшафт, біоту і т.п.), 

які не піддаються чисельному прогнозу. Внаслідок цього, кількісні 

методи і моделі (такі, як розрахунки розсіяння забруднюючих 

речовин в повітряному і водному середовищах) ефективні 

переважно в тих випадках, коли істотно переважаючими є саме ті 

дії, моделювання яких можливо. 

Складність даної системи приводить до необхідності спеціальної 

ідентифікації існуючих або можливих прямих і непрямих  дій на 

оточуюче середовище і ранжируванні їх по значущості, а також 

виявлення причин виникнення (видів або характеристик діяльності, 

що викликають значущі дії). Після розробки можливих рішень 

вимагається провести вибір найефективніших заходів. На етапах 

ухвалення і впровадження рішень необхідно уникнути 

перешкоджання здійсненню основних виробничих функцій 

промислового об’єкту і забезпечити аналіз досягнутих результатів і 

коректування діяльності з його результатами. 

Облік принципів системного аналізу дозволяє запропонувати 

послідовність етапів вирішення загальної задачі скорочення і 

запобігання дії планованої і реалізованої діяльності на оточуюче 

середовище, наведену на рис. 1. При цьому основним інструментом 

на всіх етапах процедури є експертна думка. 

Процедура оцінки дії на оточуюче середовище з точки зору 

системного аналізу. Процедуру ОВНС зіставити із запропонованою 

послідовністю дій за рішенням більш загальної задачі зменшення дії 

господарської діяльності, заснованої на підходах системного аналізу 

(рис. 1). 

Специфіка процедури ОВНС, пов’язана з умовами вирішення 

даної задачі (плануванням господарської діяльності), виявляється в 
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умовах реалізації окремих етапів і у виборі методик. 

Процедура екологічного аудиту з точки зору системного 

аналізу.  

Процедура екологічного аудиту (ЕА) має ту ж мету, що і ОВНС 

— мінімізацію дії на оточуюче середовище — і загальний предмет 

розгляду (систему “господарська діяльність — оточуюча її 

природне і антропогенне середовище”). Принципова відмінність 

між ними визначається умовами проведення обох процедур і не 

позначається значно на послідовності етапів. 

Особливості ЕА, в основному, визначаються тим, що у разі ЕА 

господарська діяльність вже здійснюється або здійснювалася у 

минулому, і дія на оточуюче середовище вже виявляється в її 

змінах. В той же час, при ЕА інформація про дію на оточуюче 

середовище може бути отримана при натурному дослідженні 

об’єктів, та існує можливість ідентифікації та скорочення тих дій, 

які важко або неможливо передбачити апріорно. Аналіз 

перерахованих особливостей умов проведення ЕА показує, що вони 

так само, як і у разі ОВНС, не повинні робити принципового впливу 

на відповідну процедуру. 

Таблиця 2 

Зменшення дії господарської діяльності на оточуюче 

середовище – етапи вирішення задачі при проведенні ЕА 

Е
та

п
 

Загальне 

формулювання 

Зміст етапу 

1 2 3 

1. Уточнення мети 

і умов рішення 

задачі 

- уточнення мети і визначення умов ЕА; 

- визначення об’єктів ЕА; 

- збір наявних даних; 

- аналіз наявних даних, включаючи 

вимоги законодавства  і нормативних 

актів; 

- визначення (вибір) критеріїв, що 

використовуються при ЕА; 

- попередній вибір методик для 

використання в ході ЕА. 
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продовження табл.2 

1 2 3 

2. Виявлення і 

ранжирування 

проблем за 

пріоритетами 

- розробка аудиторської анкети 

(підприємства); 

- визначення пріоритетних об’єктів і 

розробка програми ЕА; 

- збір і аналіз даних (у тому числі шляхом 

обстеження території, проведення інтерв’ю, 

аналізу документації); 

- виявлення дій на оточуюче середовище і 

проблем, що викликають або можуть 

викликати дію на оточуюче середовище; 

- оцінка значущості і ранжирування 

виявлених проблем за пріоритетами. 

3. Виділення 

причин, що 

викликають 

проблеми 

- виділення і аналіз причин виникнення 

пріоритетних проблем, що викликають або 

можуть викликати дію на оточуюче 

середовище. 

4. Пошук рішень - пошук шляхів рішення пріоритетних 

проблем; 

- заходів із скорочення дії, компенсуючих 

заходів;  

- альтернативних технічних і 

організаційних рішень. 

5. Відбір 

найкращих 

рішень 

- підготовка короткого звіту, обговорення 

проміжних результатів з керівництвом 

підприємства; 

 - вибір альтернатив і найефективніших 

заходів з попередження, скороченню і/або 

компенсації дій. 

6. Розробка 

програми 

впровадження і 

контролю 

виконання 

рішень 

- розробка рекомендацій із застосування 

альтернативних технічних і організаційних 

рішень, заходів із  зменшення або  

компенсації дій; 

- розробка системи моніторингу 

впровадження альтернативних рішень, 

заходів із зменшення або компенсації дій; 
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продовження табл.2 

1 2 3 

  - підготовка аудиторського звіту. 

7. Затвердження 

рішень 

- рішення замовника про реалізацію 

рекомендацій ЕА. 

8. Управління 

застосуванням 

рішень 

 - впровадження рекомендацій ЕА (у тому 

числі додаткове консультування при 

розробці і впровадженні технічних і 

організаційних рішень). 

9. Перевірка 

ефективності 

рішень 

- виробничий екологічний моніторинг і 

контроль; 

- періодичне проведення ЕА; 

- державний екологічний моніторинг і 

контроль, суспільний екологічний 

контроль 

ТЕМА   2 

НОРМАТИВНА ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОГО 

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Мета: вивчити інструкцію з екологічного обґрунтування 

господарської діяльності 

Інструкція з екологічного обґрунтування господарської й 

іншої діяльності 
Зміст: 

1. Загальні положення. 

2. Основні поняття. 

3. Екологічні вимоги до нормативної документації. 

4. Вимоги до екологічного обґрунтування в передінвестиційній 

документації. 

5. Вимоги до екологічного обґрунтування в проектній містобудівній 

документації. 

6. Вимоги до екологічного обґрунтування в перед проектній і 

проектній документації на будівництво об'єктів господарської й 

іншої діяльності. 

7. Вимоги до екологічного обґрунтування техніки, технології, 

матеріалів. 

8. Вимоги до екологічного обґрунтування ліцензій. 
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Рис. 1. Процедура рішення задачі скорочення і запобігання дії 

господарської діяльності на оточуюче середовище 
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1. Загальні положення 

1.1. Дійсна Інструкція розроблена з метою реалізації Законів 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про екологічну експертизу» і встановлює вимоги до: нормативної 

й інструктивно-методичної документації, що регулює питання 

охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки 

населення; передінвестиційної документації (територіальним 

комплексним схемам охорони природи й природокористування, 

схемам розселення й територіальної організації продуктивних сил 

регіонів, галузевим схемам, схемам районного планування, 

програмам господарської й іншої діяльності в регіоні, краї, області) 

у частині екологічного обґрунтування намічуваних рішень; 

генеральним планам забудови міст й інших населених пунктів у 

частині геологічного обґрунтування містобудівних рішень; перед 

проектній і проектній документації на нове будівництво, 

розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, консервацію, 

ліквідацію підприємств, будинків, споруджень у частині 

екологічного обґрунтування проектних рішень й охорони 

навколишнього середовища; матеріалам, що обґрунтовують, 

ліцензій (дозволів) на природокористування. 

1.2. Інструкція призначена для: спеціально вповноважених 

органів в галузі охорони навколишнього природного середовища; 

ініціаторів господарської й іншої діяльності; розроблювачів 

передінвестиційних матеріалів, передпроектної і проектної 

документації. 

1.3. Інструкція розроблена відповідно до вимог законодавчих 

актів, міжнародних конвенцій і договорів в галузі охорони 

навколишнього середовища. 

1.4. Екологічне обґрунтування господарської й іншої діяльності 

в документації здійснюється для оцінки екологічної небезпеки 

намічуваних заходів, своєчасного обліку екологічних, соціальних й 

економічних наслідків впливу планованих об’єктів на навколишнє 

середовище. 

1.5. Екологічно й економічно обґрунтовані рішення ініціаторів 

господарської й іншої діяльності в документації повинні 

гарантувати: екологічну безпеку населення; мінімальний збиток 

природному середовищу й населенню при стійкому соціально-

економічному розвитку територій; сприятливі екологічні умови для 
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проживання населення; раціональну й ощадливу витрата 

природних, матеріальних, паливно-енергетичних і трудових 

ресурсів; випуск екологічно безпечної продукції; збереження 

біологічної розмаїтості, чистоти повітря, джерел водопостачання й 

інших природних об’єктів, історичної спадщини народу; 

впровадження високопродуктивного мало- і безвідхідного 

технологічного устаткування й техніки. 

2. Екологічні вимоги до нормативної документації 
2.1. Нормативно-правові документи, що встановлюють правила 

природокористування, повинні: визначати взаємини органів влади й 

суб’єктів держави, а також права й обов’язки громадян, організацій 

й установ у природоохоронній діяльності й регулюванні 

природокористуванням; містити загальні екологічні вимоги до 

ведення господарської й іншої діяльності, основні положення з 

регламентації природокористування. 

При цьому викладаються: принципи природокористування й 

природоохоронної діяльності; заходи, які забезпечують 

природоохоронну діяльність; відповідальність за правопорушення в 

галузі природокористування й охорони навколишнього середовища. 

2.2. Природоохоронні нормативні документи, які регламентують 

стан природного середовища, повинні містити статистичні 

показники (критерії) якості компонентів природного середовища, з 

урахуванням природно-кліматичних особливостей території. 

2.3. Природоохоронні нормативні документи, які визначають 

впливи на навколишнє середовище об’єктів господарської й іншої 

діяльності, повинні встановлювати масштаб i ступінь впливу при 

будівництві й експлуатації об’єкта, а також гранично допустимі 

рівні впливу на навколишнє середовище та його компоненти, 

виходячи з екологічного потенціалу території та її цінності. 

Нормативи рівнів радіаційного впливу, шуму, вібрації й інших 

фізичних впливів повинні забезпечувати збереження здоров’я 

населення, його генофонду й відсутність метаболізму в 

біологічному середовищі. 

Для особливо цінних територій (курортні й рекреаційні зони, 

території, що особливо охороняються) гранично допустимі 

показники впливу повинні забезпечувати відсутність негативних 

змін в екосистемах зазначених територій. 

Для зон надзвичайних екологічних ситуацій і зон екологічного 
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лиха нормативи впливу повинні бути спрямовані на забезпечення 

поліпшення екологічного стану зазначених територій. 

2.4. Природоохоронні нормативні документи, які містять 

нормативи (у т.ч. питомі) впливу об’єктів конкретної галузі на 

навколишнє середовище (галузеві нормативи), повинні 

регламентувати: склад і кількість природних ресурсів, що 

використовуються, на одиницю продукцію; склад і кількість 

забруднюючих речовин, що привносять у навколишнє середовище, 

включаючи відходи; фізичні впливи; шумовий, радіоактивний, 

тепловий, іонізуючий та інший види впливів. 

При цьому повинні дотримуватися єдність методологічного 

підходу (інструментального, розрахункового) у визначенні 

забруднюючих речовин, що привносять у навколишнє середовище, 

та інших видів впливів. 

2.5. Нормативно-розрахункові документи повинні розроблятися 

з урахуванням вимог Держспоживстандарту та містити інформацію, 

достатню для визначення ступеня екологічної небезпеки джерела 

впливу. Матеріали, що обґрунтовують безпеку техніки й 

технологій, повинні включати: детальну характеристику 

технологічного процесу й устаткування, їхню класифікацію; оцінку 

наукової новизни й практичної цінності пропонованих технологій і 

технічних рішень; характеристику й оцінку методичного підходу до 

визначення й розрахунку валових викидів (скидів) від 

технологічного устаткування; повну номенклатуру (перелік) 

забруднюючих речовин, що надходять у навколишнє середовище, 

та їх характеристику; апробовані алгоритми розрахунку питомих 

кількостей забруднюючих речовин, що надходять у навколишнє 

природне середовище, на основі обмірюваних концентрацій й їхні 

параметри. 

2.6. Нормативні документи на продукцію (матеріали й 

речовини), продукцію яка використовується й одержується в 

процесі господарської та іншої діяльності, повинні розроблятися з 

урахуванням вимог Держспоживстандарту: дані фізичного й 

хімічного стану матеріалів (фазовий стан, щільність, для сипучих 

речовин — насипна щільність; температура розм’якшення, 

плавлення, запалення, випару, кипіння, замерзання; теплотворна 

здатність; розчинність у воді; летючість; кислотно-основні й 

окислювально-відновні властивості; зміст токсичних компонентів у 
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загальній масі); характеристику біостійкості (біологічного розкладу 

у навколишньому середовищі; перелік впливів на навколишнє 

середовище, склад і номенклатура показників шкідливого впливу, 

методи контролю; оцінку впливу матеріалу на абіотичні 

компоненти природного середовища — зміну хімічного складу 

повітря, фізико-хімічних властивостей ґрунтів; оцінку впливу 

матеріалу на біологічні компоненти природного середовища; 

санітарно-гігієнічну оцінку матеріалів; характеристику умов 

використання, зберігання, транспортування й ліквідації матеріалу; 

заходу щодо забезпечення екологічної безпеки при використанні 

матеріалу, його зберіганні й транспортуванні; способи утилізації, 

переробки й знищення при закінченні строку користування 

(експлуатації) або зберігання матеріалу; потреба в спеціальних 

мірах безпеки при утилізації або знищенні матеріалу. 

2.7 Намічувана діяльність повинна: бути взаємопов’язана з 

раніше прийнятими до реалізації програмами й проектами в частині 

використання природних і трудових ресурсів і враховувати 

довгострокові інтереси регіону, функціональну значимість 

ландшафтів; відповідати принципам стійкого, екологічно 

безпечного розвитку території, не створювати загрози для здоров’я 

населення; сприяти раціональному використанню природних 

ресурсів, збереженню природних багатств, унікальності природних 

екосистем регіону і його демографічних особливостей, історико-

культурної спадщини. 

2.8. Вихідні дані для екологічного обґрунтування 

передінвестиційної документації можуть бути отримані на основі 

збору опублікованих і фондових матеріалів, рекогносцирувального 

обстеження території. 

2.9. Екологічне обґрунтування в передінвестиційних матеріалах 

повинне містити оцінку можливості розвитку намічуваної 

діяльності в районі можливого розміщення з обліком: нормативів 

якості природного середовища; існуючої системи обмежень на 

природокористування; прогнозованого стану навколишнього 

середовища при планованих скидах, викидах і відходах 

виробництва й інших видів впливу. 

2.10. Комплексні схеми з охорони природи й 

природокористування, розроблювальні з метою обґрунтування 

стратегічних напрямків охорони природи, повинні містити 
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рекомендації: з визначення екологічних обмежень на розвиток і 

розміщення об’єктів господарської й іншої діяльності з 

урахуванням перспектив розвитку районів і можливих 

антропогенних навантажень (для освоюваних територій). При 

цьому вони повинні включати: природно-географічну й економічну 

характеристики території; аналіз сучасного стану природного 

середовища при існуючій інфраструктурі території; прогноз стану 

природного середовища з урахуванням ретроспективного стану 

переважних (зональних) екосистем і планованого господарського 

впливу; варіанти заходів, що рекомендують, із збереження 

природного середовища, оцінку їхньої ефективності; оцінку 

наслідків намічуваної природоохоронної діяльності для населення; 

вибір оптимального комплексу природоохоронних заходів; 

пропозиції з організації системи екологічного моніторингу. 

3. Генеральні схеми розселення, природокористування й 

територіальної організації продуктивних сил, а також схема 

розподілу й територіальної організації продуктивних сил регіону 

повинні містити матеріали з екологічного обґрунтування 

перспективи розвитку відповідної території. При цьому екологічне 

обґрунтування повинне включати: характеристику природних 

особливостей території; природно-ресурсний потенціал регіонів(а), 

їх (його) господарське використання, включаючи національне 

природокористування; наявність і розміщення особливо охоронних 

природних територій, що підлягають охороні державою, а також 

зон екологічного лиха й надзвичайних екологічних ситуацій; 

соціальну організацію території — існуючу демографічну ситуацію, 

чисельність населення, трудові ресурси, їхнє використання, рівень 

життя населення; оцінку екологічної ситуації в регіонах і умов 

життя населення при існуючій організації продуктивних сил; 

прогноз зміни екологічної ситуації в регіонах; вибір оптимальної 

схеми розподілу й територіальної організації продуктивних сил. 

4. Схеми районного планування адміністративно-

територіальних утворень розробляються відповідно до 

затвердженої схеми розселення, природокористування й 

територіальної організації продуктивних сил регіону. 

Обґрунтування намічуваних у схемах рішень повинне містити 

аналіз вихідної інформації про природні особливості району 

(адміністративно-територіального утворення), його природно-
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ресурсного потенціалу, господарського використання, соціально-

демографічних особливостей з метою визначення можливих змін в 

екологічній ситуації району і соціальних умов при реалізації 

намічуваних містобудівних пропозицій і наслідків цих змін для 

населення й навколишнього природного середовища. При цьому 

проводиться оцінка існуючого й перспективного стану природного 

середовища, функціональної значимості різних екосистем, історико-

культурних пам’ятників для населення.  

5. У схемах розвитку різних галузей господарства повинні 

бути обґрунтовані: район розміщення знову створюваних найбільш 

великих об’єктів господарської й іншої діяльності, які будуть 

визначати екологічну ситуацію в регіоні; комплекс 

природоохоронних заходів, що забезпечують зниження можливого 

впливу планованої діяльності до рівнів, установлених 

нормативними документами. 

При цьому місця розміщення об’єктів, що рекомендують до 

будівництва, повинні бути визначені у відносно широкому 

географічному районі, де можуть бути розглянуті кілька варіантів 

площадок розміщення об’єктів. 

Комплекс природоохоронних заходів (рекультивація порушених 

земель, поховання й утилізація відходів, компенсаційні заходи) 

повинні містити міри, необхідні для збереження, екологічної 

рівноваги протягом усього життєвого циклу підприємства. 

Екологічне обґрунтування пропонованих заходів у галузевих 

схемах повинне включати (за кожним варіантом): відомості про 

плановану діяльність у частині використання ресурсного потенціалу 

країни (регіону, області) – потреба підприємств у ресурсах 

(енергетичних, природних, трудових і т.д.); постачання галузі 

ресурсами, сировиною, що комплектують виробами, енергією, 

паливом; дані про кількість і токсичність відходів планованих 

виробництв, місцях їхнього складування й можливості їхньої 

утилізації; інформацію про вивченість території, намічуваної до 

освоєння, і її природних умовах (регіональних особливостях), 

унікальності, про наявність особливо охоронних природних 

об’єктах, зон особливого режиму (надзвичайних екологічних 

ситуацій, екологічного лиха); аналіз функціонального значення 

території (регіону, акваторії), намічуваної до освоєння; оцінку 

природно-господарської цінності комплексів; відомості про 
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господарську діяльність населення в районах, що підлягають 

освоєнню; оцінку екологічного потенціалу території (екологічного 

стану) з позиції розміщення нових виробництв і нарощування 

діючих потужностей; прогноз змін у навколишньому середовищі 

при реалізації намічуваної діяльності; оцінку санітарно-

епідеміологічного стану в районах, що підлягають освоєнню, 

прогноз його стану при реалізації запланованих рішень; оцінку 

екологічного ризику намічуваної діяльності; рекомендації з 

організації локального екологічного моніторингу на територіях, 

намічуваних до освоєння, відомості про фінансування цих робіт. 

6. Екологічне обґрунтування господарської й іншої 
діяльності в програмах розвитку території (регіону, області) 

повинне здійснюватися за всіма можливими варіантами рішень, що 

проробляються, і містити: характеристику сучасного стану 

екосистем у районі освоєння; науковий прогноз змін стану 

природного середовища при різних сценаріях розвитку й 

розміщення планованих підприємств, застосовуваних технологій. 

При цьому проводиться: аналіз стану природного середовища й 

досягнутого рівня розвитку галузі, застосовуваних технологій і 

методів; виявлення невикористаних можливостей, резервів, 

диспропорцій розвитку діючих підприємств; визначення строків 

уведення планованих об'єктів в експлуатацію; прогнозна оцінка 

екологічного ризику намічуваної діяльності, включаючи екологічну 

небезпеку можливих аварій (з урахуванням зон можливої поразки); 

визначення позитивних і негативних наслідків планованої 

діяльності; комплекс природоохоронних заходів, план їхнього 

фінансування. 

При плануванні природоохоронних заходів необхідно 

вказувати: види природоохоронних заходів; та їх ефективність; 

обсяги витрат, включаючи компенсаційні, з відновлення зелених 

насаджень, флори й фауни, благоустрою території й організації 

особливо охоронюваних територій. 

7. Вимоги до екологічного обґрунтування в проектній 

містобудівній документації. Проектна містобудівна документація 

включає генеральні плани міст й інших поселень, проекти 

детального планування й проекти забудови. 

Склад матеріалів з екологічного обґрунтування проектних 

рішень у містобудівній документації повинен бути достатнім для 
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оцінки екологічної безпеки проживання населення, правильності й 

оптимальності містобудівних й інших проектних рішень, вибору 

основних споруджень, намічуваних заходів щодо охорони природи 

й збереженню історико-культурної спадщини. 

Проектні рішення в містобудівній документації повинні 

забезпечувати: стійкий соціально-економічний розвиток території; 

раціональне природокористування, у тому числі 

землекористування; комфортні умови проживання населення, що 

відповідають затвердженим нормативам і вимогам населення до 

якості навколишнього середовища; захист територій від 

небезпечних природних і техногенних впливів; збереження й 

відновлення унікальних природних ландшафтів, пам’ятників 

архітектури, садово-паркового мистецтва. 

При розробці проектної містобудівної документації варто 

враховувати: нормативи й обмеження з природокористування, 

санітарно-гігієнічні норми й правила, а також інші регламенти, що 

визначають екологічну безпеку проживання населення; природні 

(зональної й регіональні) особливості території – рельєф місцевості, 

переважний напрямок вітрів, джерела водопостачання, небезпечні 

природні процеси і явища, особливо охоронні природні об’єкти, 

зони особливого режиму природокористування, корисні копалини й 

інші природні ресурси; демографічні особливості території, її 

історико-культурну цінність; сучасний екологічний стан міського 

середовища; сучасне й перспективне господарське використання 

території (міста, поселення, району); забезпеченість транспортом, у 

тому числі транспортну доступність при аваріях й інших 

виробничих порушеннях на промислових об’єктах; стан здоров’я 

місцевого населення; динаміку чисельності населення. 

Генеральний план міста є основним документом,  що визначає 

екологічні умови проживання населення, перспективи збереження 

природних багатств й історико-культурної спадщини народу. При 

розробці генерального плану повинне бути передбачене: 

пріоритетність рішення екологічних і соціальних проблем; 

відповідність прийнятих рішень раніше ухваленим рішенням у 

схемах розселення, природокористування й територіальної 

організації продуктивних сил, схемах і проектах районного 

планування й інших проектних матеріалів; наявність достатньої 

вихідної інформації про природні особливості території, 
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виробничих потужностях, технологічних процесах й інших заходах, 

здійснюваних і планованих на конкретній території; виконання 

оцінки впливу на навколишнє середовище намічуваної діяльності; 

розробка комплексу заходів щодо зниження негативного впливу на 

навколишнє середовище намічуваної діяльності, оцінка їхньої 

ефективності; облік вимог (рекомендацій) населення з поліпшення 

екологічної ситуації в місті. 

Проекти детального планування й проекти забудови окремих 

частин міста розробляються відповідно до рішень, прийнятими в 

генеральному плані міста, і обмеженнями з природокористування, 

погодженими зі спеціально вповноваженими державними органами 

в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

8. Вимоги до екологічного обґрунтування в передпроектній і 
проектній документації на будівництво об’єктів господарської й 

іншої діяльності. 
Екологічне обґрунтування планованої господарської й іншої 

діяльності в передпроектній і проектній документації здійснюється 

з метою оцінки впливу намічуваної діяльності на навколишнє 

природне середовище, заходів для запобігання негативних впливів 

конкретних об’єктів господарської діяльності на екосистеми, 

зниження його до рівня, регламентованого нормативними 

документами з охорони навколишнього природного середовища, а 

також збереження природних багатств і створення сприятливих 

умов для життя людей шляхом всебічного комплексного розгляду 

всіх переваг і втрат, пов’язаних з реалізацією намічуваної 

діяльності. Екологічні вимоги слід ураховувати: при виборі 

площадки розміщення об’єктів господарської й іншої діяльності; 

при розробці технічних, технологічних й інших проектних рішень із 

зниження прогнозованого впливу об’єктів на навколишнє 

середовище й заходів щодо охорони природного середовища. 

Джерелами вихідної інформації при обґрунтуванні площадки 

розміщення об’єкта можуть бути матеріали спеціально 

вповноважених державних органів в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та їх територіальних підрозділів, 

опубліковані й фондові матеріали наукових організацій і відомств, 

дані статистичної звітності й екологічного моніторингу, інженерні 

вишукування й екологічні дані об’єктів-аналогів, розрахунки й 

моделі прогнозу. 
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Для цього можливо використовувати процедуру екологічних 

експертизи й аудиту. 

9. Вимоги до екологічного обґрунтування техніки, 

технології, матеріалів. 

Екологічне обґрунтування техніки, технології, матеріалів 

проводиться при сертифікації й розробці проектної документації з 

метою визначення характеру й рівня впливу на навколишнє 

середовище, застосовуваних техніки й технології, а також 

використовуваних у виробництві матеріалів і речовин, на які 

відсутні нормативи. 

При обґрунтуванні технологічних рішень вказуються: 

ресурсоємкість  технологій; технічні показники, які характеризують 

рівень впливу на навколишнє природне середовище продукції, 

застосовуваних матеріалів, а саме, дані по матеріальному й 

енергетичному балансі технологічного процесу (споживання - 

відходи) із вказівкою видів відходів (газоподібної, рідкі, тверді), 

їхньої маси (обсягу); принципи й схеми технологічних процесів, 

систем очищення викидів і скидів, розрахункові й експериментальні 

характеристики джерел скидів і викидів (обсяги, концентрації, 

температури, швидкості проходження сумішей і т.д.), 

характеристики питомих викидів і скидів (у порівнянні зазначених 

характеристик з аналогічними технологіями на інших об’єктах); 

дані про відповідність технологій існуючим вимогам безвідходності 

конкретних технологічних процесів; дані про аварійність 

технологічних схем й окремих виробництв при використанні 

конкретних видів ресурсів (енергетичних, природних) і матеріалів, 

їхньої ймовірності (з характеристиками прогнозованих викидів і 

скидань при різних сценаріях розвитку аварійних ситуацій); оцінка 

ефективності заходів щодо попередження аварійних ситуацій у 

конкретних природних умовах при застосуванні технологій, що 

рекомендують; оцінка екологічної безпеки ліквідації техніки й 

пропоновані технології та ін. 

Матеріали, що представляють на державну екологічну 

експертизу, з оцінки екологічної небезпеки використовуваної й 

виробленої продукції повинні включати відомості реальної і 

потенційної небезпеки використання продукції, включаючи: 

відомості про токсикологічну небезпеку домішок, що утворяться в 

процесі виробництва нової продукції, а також небезпеки побічних 
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продуктів, що утворяться при експлуатації продукції, їхньої 

трансформації, розкладанні або взаємодії з навколишнім 

середовищем; умови розподілу й поширення токсичних домішок і 

побічних продуктів у районах (регіонах) застосування продукції – 

рухливість, міграція, стійкість, стабільність, час існування; умови 

трансформації, розпаду (розкладання) побічних продуктів у 

навколишньому природному середовищі, тривалість їхньої 

трансформації; контроль за поширенням і виявленням токсичних 

домішок у продукції й побічних продуктах (оцінка сучасного рівня 

й пропоновані міри).  

10. Вимоги до екологічного обґрунтування ліцензій. 

На державну екологічну експертизу представляються: 

матеріали, що обґрунтовують видачу ліцензій на окремі види 

діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, включаючи 

матеріали з обґрунтування ліцензій на розробку перед проектної і 

проектної документації в частині охорони навколишнього 

середовища, на проведення досліджень з оцінки впливу на 

навколишнє середовище й екологічної оцінки територій та інші 

види діяльності, які є об’єктами державної екологічної експертизи 

відповідно до нормативних правових документів; екологічне 

обґрунтування ліцензій на природокористування, у тому числі 

екологічне обґрунтування ліцензій на господарську й інші види 

діяльності, що здійснюють вплив на навколишнє природне 

середовище, і ліцензій на вилучення (збір, видобуток) природних 

ресурсів. 

Матеріали, що обґрунтовують ліцензії на окремі види діяльності 

в галузі охорони навколишнього середовища, повинні містити в 

повному обсязі відомості, що визначають можливість здійснення 

ліцензованих видів діяльності, а саме: базу даних із нормативного й 

інструктивно-методичного забезпечення - перелік 

використовуваних у роботі нормативно-правових й інструктивно-

методичних документів; відомості про базове утворення, 

кваліфікацію й характер виконуваної роботи; перелік джерел 

одержання й відбору моделей обробки й систематизації інформації, 

інструктивно-методичних документів, стандартів, положень; копії 

сертифікатів або ліцензій на використовувані технічні засоби й 

устаткування (при використанні лабораторій – свідчення про їх 

акредитацію). 
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Матеріали, що обґрунтовують видачу ліцензій на діяльність по 

розміщенню, складуванню, похованню й знищенню відходів, 

повинні містити: інформацію про підприємство: займана площа, 

склад підприємства, технологічна схема (способи складування, 

розміщення, поховання, утилізації), застосовуване встаткування, 

його виробничі потужності, потужності очисних споруджень, 

ступінь їхнього завантаження, наявність проекту підприємства, 

затвердженого у встановленому порядку; відомості про відходи: 

перелік прийнятих відходів, їхня кількість (обсяг), фізико-хімічний 

стан, токсичність, небезпека, дані по щорічному надходженню 

відходів; обґрунтування нормативу утворення відходів (відповідно 

до технології виробництва); коротку характеристику стану 

природного середовища в районі розміщення підприємства; дозволу 

на викид забруднюючих речовин в атмосферу, водокористування й 

скидів стічних вод та ін. 

У складі матеріалів, надаються також відомості про діяльність 

ліцензіата з конкретними видами відходів, зазначеними в ліцензії. 

Матеріали екологічного обґрунтування ліцензій на плановану 

господарську й іншу діяльність, що робить вплив на навколишнє 

середовище, і ліцензій на вилучення (збір, видобуток) природних 

ресурсів повинне містити обґрунтування реалізації цієї діяльності 

на конкретній території при існуючих екологічних умовах. При 

ліцензуванні видів діяльності, пов'язаних з користуванням 

природних ресурсів, необхідно також обґрунтування користування 

цими ресурсами у викликаних обсягах (кількостях) у конкретний 

термін зазначеними способами. 

Матеріали, що обґрунтовують видачу ліцензій (дозволів) на 

водокористування, повинні бути включені до складу проектної 

документації - для проектованих об’єктів та розроблені відповідно 

до екологічного паспорта підприємства для діючих об’єктів. 

При цьому можливість водокористування повинна бути 

визначена, виходячи з його нормування на конкретній території. 

Матеріали, що обґрунтовують можливість 

природокористування або користування окремим природним 

ресурсом, повинні містити заходи щодо дотримання 

природоохоронних норм і правил (регіональних, місцевих) і 

раціональному використанню, оптимальним нормам і строкам 

вилучення ресурсів, прогноз зміни стану природного середовища 
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при реалізації планованої діяльності (компонентів природного 

середовища, планованих до вилучення) і ґрунтуватися на сучасному 

й прогнозованому їх (його) стані. 

Оцінка прогнозу впливу природокористування на навколишнє 

середовище в матеріалах, що обґрунтовують, ліцензій є підставою 

для розробки пропозицій із: відновлення ресурсу в районі 

вилучення (для відновлюваних ресурсів); відновлення екосистем; 

фінансування компенсаційних заходів. 

Пропозиції й зобов’язання ліцензіата, включаючи заходу щодо 

зниження негативного впливу й охороні навколишнього 

середовища, повинні бути представлені в ліцензійній угоді. 

 

ТЕМА   3 

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ПРИ 

ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 
Мета: вивчити основні положення інженерно-екологічних 

вишукувань при екологічному проектуванні 

Основні положення: 

Інжерно-екологічні вишукування виконуються для екологічного 

обґрунтування будівництва й іншої господарської діяльності з 

метою запобігання, зниження або ліквідації несприятливих 

наслідків і пов’язаних з ними соціальних, економічних й інших 

наслідків для збереження оптимальних умов життя населення. 

Завдання інженерно-екологічних вишукувань: 

- комплексне вивчення природних і техногенних умов території, 

її господарського використання, соціальної сфери; 

- оцінка сучасного екологічного стану окремих компонентів 

природного середовища й екосистем у цілому, їхньої стійкості 

до техногенних впливів і здатності до відновлення; 

- розробка прогнозу можливих змін природних (природ, але 

технічних) систем при будівництві, експлуатації й ліквідації 

об’єкта; 

- оцінка екологічної небезпеки й ризику; 

- розробка рекомендацій із запобігання шкідливих і небажаних 

екологічних наслідків інженерно-господарської діяльності й 

обґрунтування природоохоронних і компенсаційних заходів 

щодо збереження, відновлення й оздоровлення екологічної 
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обстановки; 

- розробка заходів щодо збереження соціально-економічних, 

історичних, культурних, етнічних й інших інтересів місцевого 

населення; 

- розробка рекомендацій й (або) програми організації й 

проведення локального моніторингу, що відповідає етапам 

(стадіям) передпроектних і проектних робіт. 

Рівні інженерно-екологічних вишукувань: 

- передінвестиційний — концепцій, програм, схем галузевого й 

територіального розвитку, комплексного використання й 

охорони природних ресурсів, схем і проектів інженерного 

захисту й т.п.; 

- містобудівний — схем і проектів районного планування, 

генпланів міст (поселень), проектів і схем детального 

планування, проектів забудови функціональних зон, житлових 

районів, кварталів і ділянок міста; 

- обґрунтування інвестицій у будівництво підприємств, будинків і 

споруджень; 

- проектний — проектів будівництва, робочої документації 

підприємств, будинків і споруджень. 

Інженерно-екологічні вишукування варто виконувати для 

передпроектної документації (містобудівної, обґрунтувань 

інвестицій) з метою забезпечення своєчасного прийняття об’ємно-

планувальних, просторових і конструктивних рішень, що 

гарантують мінімізацію екологічного ризику й запобігання 

несприятливих або необоротних екологічних наслідків. 

У період будівництва, експлуатації й ліквідації об’єктів 

інженерно-екологічні вишукування при необхідності повинні бути 

продовжені за допомогою організації екологічного моніторингу для 

контролю стану природного середовища, ефективності захисних і 

природоохоронних заходів і динаміки екологічної ситуації. 

Матеріали інженерно-екологічних вишукувань повинні 

забезпечувати розробку розділів «Оцінка впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС)» в обґрунтуваннях інвестицій й «Охорона 

навколишнього середовища» у проекті будівництва. 

При розробці передінвестиційної документації здійснюється: 

- оцінка екологічного стану території з позиції можливості 

розміщення нових виробництв, організації продуктивних сил, 
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схем розселення, галузевих схем і програм розвитку; 

- попередній прогноз можливих змін навколишнього середовища 

та її компонентів при реалізації намічуваної діяльності, а також 

можливих негативних наслідків (екологічного ризику) з 

урахуванням раціонального природокористування, охорони 

природних багатств, збереження унікальності природних 

екосистем регіону, його демографічних особливостей й 

історико-культурної спадщини. 

При цьому використаються матеріали спеціально 

вповноважених державних органів в галузі охорони навколишнього 

середовища та їхніх територіальних підрозділів, служб санітарно-

епідеміологічного нагляду, дані інженерно-екологічних вишукувань 

і досліджень минулих років. При відсутності або недостатності 

наявних матеріалів для екологічного обґрунтування 

передінвестиційної документації може проводитися 

рекогносцирувальне обстеження території або, при необхідності, 

комплекс польових інженерно-екологічних робіт, склад й обсяг 

яких установлюється програмою інженерних вишукувань 

відповідно до технічного завдання замовника. 

Інженерно-екологічні вишукування для екологічного 

обґрунтування містобудівної документації проводяться з метою 

забезпечення екологічної безпеки проживання населення й 

оптимальності містобудівних й інших проектних рішень із 

урахуванням заходів з охорони природи й збереженню історико-

культурної спадщини в районі розміщення міста (поселення). 

Вони містять у собі: 

- оцінку існуючого екологічного стану міського середовища (у 

житлових, промислових і ландшафтно-рекреаційних зонах), 

включаючи оцінку хімічного забруднення атмосферного 

повітря, ґрунтів, підземних і поверхневих вод промисловими 

об’єктами, транспортними засобами, побутовими відходами, 

наявність особливо охоронних територій; 

- оцінку фізичних впливів (шуму, вібрацій, електричних і 

магнітних полів, що іонізують випромінювань від природних і 

техногенних джерел); 

- прогноз можливих змін функціональної значимості й 

екологічних умов території при реалізації намічуваних рішень 

по її структурній організації; 
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- пропозиції й рекомендації з організації природоохоронних 

заходів й екологічного моніторингу міського середовища. 

При інженерно-екологічних вишукуваннях для обґрунтування 

інвестицій вивчають природні й техногенні умови всіх намічуваних 

конкурентноздатних варіантів розміщення площадок з обліком 

існуючих і проектованих джерел впливу, дають оцінку стану 

екосистем, умов проживання населення й можливих наслідків 

їхньої зміни в процесі будівництва й експлуатації спорудження. 

Також одержують необхідні й достатні матеріали для 

обґрунтованого вибору варіанта розміщення й прийняття 

принципових рішень, при яких прогнозований екологічний ризик 

буде мінімальним. 

Інженерно-екологічні вишукування для обґрунтування 

інвестицій у будівництво повинні включати: 

- комплексне (ландшафтне) дослідження території з обліком її 

функціональної значимості в зоні впливу; 

- аналіз й оцінку екологічних умов за варіантами розміщення 

об’єкта (або на обраній площадці); 

- характеристику видів, інтенсивності, тривалості, періодичності 

існуючих і планованих техногенних (антропогенних) впливів, 

розміщення джерел впливу в просторі з урахуванням 

переважних напрямків переміщення повітряних мас, водних 

потоків, фільтрації підземних вод; 

- попередню оцінку й прогноз можливого впливу об’єкта на 

навколишнє природне середовище (комплексна оцінка й 

компонентний аналіз), у тому числі на особливо охоронні 

природні об’єкти й території; 

- визначення границь зони впливу за компонентами 

навколишнього середовища для кожної конкурентної площадки; 

- попередню оцінку екологічного ризику; 

- висновки про необхідність природоохоронних заходів на основі 

прийнятих значень гранично допустимих обсягів викидів і 

скидів забруднюючих речовин з урахуванням стійкості 

ландшафтів й екосистем, соціально-економічних факторів;     

- пропозиції й рекомендації з організації локального моніторингу. 

У результаті інженерно-екологічних вишукувань для 

обґрунтування проектної документації повинно бути: 

- здійснено коректування висновків з оцінки впливу об’єкта на 
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навколишнє середовище при його будівництві й експлуатації, а 

також можливих залпових й аварійних викидах (скидах) 

забруднюючих речовин; 

- зібрано вихідні дані для проектування, а також додаткова 

інформація, необхідна для розробки роділу «Охорона 

навколишнього середовища» у проектах будівництва об’єктів; 

- оцінено стан компонентів природного середовища до початку 

будівництва об’єкта; 

- оцінено стан eкосистем, їхньої стійкості до впливів і здатності 

до відновлення; 

- уточнено границі зони впливу за основними компонентами 

природних комплексів, індикаторами впливу; 

- визначено параметри для прогнозу зміни природного 

середовища в сфері впливу; 

- розроблено рекомендації з охорони природи, відновлення й 

оздоровлення природного середовища, пропозиції до програми 

локального й регіонального екологічного моніторингу в період 

будівництва, експлуатації й ліквідації об’єкта. 

При інженерно-екологічних вишукуваннях для реконструкції й 

розширення підприємств установлюються зміни природного 

середовища за період експлуатації. При ліквідації об’єкта проводять 

оцінку деградації природного середовища в результаті діяльності 

об’єкта, оцінку наслідків погіршення екологічної ситуації і їхніх 

впливів на здоров’я населення. Інженерно-екологічні вишукування 

проводяться по розробленому замовником технічному завданню на 

їхнє виконання. 

Технічне завдання на виконання інженерно-екологічних 

вишукувань повиннo містити технічну характеристику 

проектованого або реконструйованого об’єкта (джерела впливу), у 

тому числі: 

- відомості з розташування конкурентних варіантів розміщення 

об’єкта (або розташування обраної площадки); 

- обсяги вилучення природних ресурсів (водних, лісових, 

мінеральних), площі вилучення земель (у тимчасове й постійне 

користування), родючих ґрунтів й ін.; 

- відомості про існуючі й проектовані джерела й показники 

впливів (розташування джерел, склад і зміст забруднюючих 

речовин, інтенсивність і частота викидів і т.п.); 
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- найважливіші технічні рішення й параметри проектованих 

технологічних процесів (вид і кількість використовуваної 

сировини й палива, висота димарів, обсяги оборотного 

водопостачання, стічних вод, газоаерозольних викидів, систем 

очищення й ін.); 

- дані про види, кількість, токсичність, системи збору, 

складування й утилізації відходів; 

- відомості про можливі аварійні ситуації і їхні типи, можливі 

зони й об’єкти впливу, плановані заходи щодо попередження 

аварій і ліквідації їхніх наслідків. 

До складу інженерно-екологічних вишукувань входять: 

- збір, обробка, аналіз опублікованих фондових матеріалів і даних 

про стан природного середовища, пошук об’єктів-аналогів для 

розробки прогнозів; 

- екологічне дешифрування аерокосмічних матеріалів з 

використанням різних видів зйомок (чорно-білої, 

багатозональної, радіолокаційної, теплової та ін.); 

- маршрутні спостереження з покомпонентним описом 

природного середовища й ландшафтів у цілому, стану наземних 

і водних екосистем, джерел і візуальних ознак забруднення; 

- проходка гірських вироблень для встановлення умов поширення 

забруднень і геоекологічного  випробування; 

- випробування грунтових, поверхневих і підземних вод і 

визначення в них комплексів забруднювачів; 

- газо-геохімічні дослідження; 

- дослідження й оцінка фізичних впливів; 

- еколого-гідрогеологічні дослідження (оцінка впливу 

техногенних факторів, зміни гідрогеологічних умов); 

- ґрунтові дослідження; 

- вивчення рослинного й тваринного світу; 

- соціально-економічні дослідження; 

- санітарно-епідеміологічні й медико-біологічні дослідження; 

- стаціонарні спостереження (екологічний моніторинг); 

- камеральна обробка матеріалів; 

- складання технічного звіту. 

Призначення й необхідність окремих видів робіт і досліджень, 

умови їхньої взаємозамінності встановлюється в програмі 

інженерно-екологічних вишукувань на основі технічного завдання 
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замовника, залежно від виду будівництва, характеру й рівня 

відповідальності проектованих будинків і споруджень, 

особливостей природно-техногенної обстановки, ступеня 

екологічної вивченості території й стадії проектних робіт. 

Інженерно-екологічні вишукування для будівництва 

повинні проводитися в три етапи: 

� підготовчий – збір й аналіз фондових й опублікованих 

матеріалів і передпольове дешифрування; 

� польові дослідження – маршрутні спостереження, польове 

дешифрування, проходка гірських вироблень, випробування, 

радіометричні, газо-геохімічні й інші натурні дослідження; 

� камеральна обробка матеріалів – проведення хіміко-

аналітичних й інших лабораторних досліджень, аналіз отриманих 

даних, розробка прогнозів і рекомендацій, складання технічного 

звіту. 

Технічний звіт за результатами інженерно-екологічних 

вишукувань повинен містити наступні розділи й відомості: 
Введення — обґрунтування виконаних інженерних вишукувань, 

їхнього завдання, короткі дані про проектований об'єкт із вказівкою 

технологічних особливостей виробництва, види й обсяги виконаних 

дослідницьких робіт і досліджень, строки проведення й методи 

досліджень, склад виконавців й ін. 

Вивченість екологічних умов — наявність матеріалів спеціально 

вповноважених державних органів в області охорони 

навколишнього середовища. 

Коротка характеристика природних і техногенних умов — 

кліматичні й ландшафтні умови, включаючи регіональні 

особливості місцевості (урочища, фації, їхнє поширення), освоєння 

(порушеність) місцевості, заболочування, зпустошення, ерозія, 

особливо охоронні території (статус, цінність, призначення, 

розташування), а також геоморфологічні, гідрологічні, геологічні, 

гідрогеологічні й геологічно-інженерно-геологічні умови. 

Грунтово-рослинні умови — дані про типи й підтипи ґрунтів, 

їхньому майданному поширенні, фізико-хімічних властивостях, які 

переважають, типах зональної рослинності, основних рослинних 

співтовариствах, агроценозах, реліктових видах рослин, основних 

рослинних співтовариствах, їхньому стані й системі охорони. 

Тваринний світ — дані про видовий склад, види, їх розподіл на 
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території, шляхах міграції, тенденціям зміни чисельності, особливо 

охоронним, особливо коштовним й особливо уразливим видам і 

системі їхньої охорони. 

Господарське використання території — структура земельного 

фонду, традиційне природокористування, інфраструктура, види 

меліорації, дані про виробничу сферу, основні джерела 

забруднення. 

Соціальна сфера — чисельність, зайнятість і рівень життя 

населення, демографічна ситуація, медико-біологічні умови й 

захворюваність. 

Об'єкти історико-культурної спадщини — їхній стан, 

перспективи збереження й реставрації. 

Технічний звіт за результатами інженерно-екологічних 

вишукувань для обґрунтувань інвестицій, містобудівної й іншої 
передпроектної документації додатково повинен містити: 

1. Оцінку сучасного екологічного стану території в зоні впливу 

об’єкта — комплексну (ландшафтну) характеристику екологічного 

стану території, виходячи з її функціональної значимості, оцінку 

стану компонентів природного середовища, наземних і водних 

екосистем та їхньої стійкості до техногенних впливів і можливості 

відновлення; дані з радіаційного, хімічного, шумового, 

електромагнітного й інших видів забруднень атмосферного повітря, 

ґрунтів, поверхневих і підземних вод; відомості про стан водних 

ресурсів і джерел водопостачання, захищеності підземних вод, 

наявності зон санітарної охорони, ефективності очисних споруд; 

дані про санітарно-епідеміологічний стан території, умови 

проживання й відпочинку населення. 

2. Попередній прогноз можливих несприятливих змін 

природного й техногенного середовища при будівництві й 

експлуатації об’єкта — компонентний аналіз і комплексну оцінку 

екологічного ризику, у тому числі: прогноз забруднення 

атмосферного повітря й можливого впливу об’єкта на водне 

середовище; прогноз можливих змін геологічного середовища; 

прогноз погіршення якісного стану земель у зоні впливу об’єкта, 

завданні збитків рослинному й тваринному миру; прогноз 

соціальних наслідків і впливу намічуваної діяльності на особливо 

охоронні об’єкти (природні, історико-культурні, рекреаційні та ін.). 

3. Рекомендації та пропозиції із запобігання й зниження 
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несприятливих наслідків, відновлення й оздоровлення природного 

середовища. 

4. Аналіз можливих непрогнозованих наслідків будівництва й 

експлуатації об’єкта (при можливих залпових й аварійних викидах і 

скидах забруднюючих речовин й ін.). 

5. Пропозиції до програми екологічного моніторингу. 

У результатах інженерно-екологічних вишукувань для 

проектної документації повинен ставитися акцент на аналізі 

сучасного екологічного стану території – на характеристиках 

хімічного, фізичного, біологічного й іншого видів забруднення 

природного середовища; відомостям про реалізовані заходи щодо 

інженерного захисту і їхньої ефективності. 

У розділі «Прогноз можливих несприятливих наслідків» – 

уточнення характеристик очікуваного забруднення навколишнього 

природного середовища, кордонів, розмірів і конфігурації зони 

впливу, а також районів можливого поширення наслідків 

намічуваної діяльності, включаючи наслідки можливих аварій. 

При інженерних вишукуваннях для реконструкції, розширення 

й технічного переозброєння або ліквідації підприємств у 

технічному звіті варто додатково подавати відомості про зміни 

природного й техногенного середовища за період експлуатації 

об’єкта. 

Картографічна частина технічного звіту залежно від стадії 

проектування й розв’язуваних завдань повинна містити: карту 

сучасного екологічного стану, карту прогнозованого екологічного 

стану, карту екологічного районування, геоекологічні карти й схеми 

зони впливу об’єкта й прилеглої території з урахуванням можливих 

шляхів міграції, акумуляції й виносу забруднюючих речовин; карти 

фактичного матеріалу, а також ландшафтні, рослинні, ґрунтово-

рослинні, лісо- и землевпорядні й інші допоміжні картографічні 

матеріали. 

Екологічні (або екологічно-ландшафтні) карти (схеми) 

сучасного й прогнозованого стану досліджуваної території 

повинні, як правило, складатися в масштабах: 

- при інженерних вишукуваннях для обґрунтувань інвестицій у 

будівництво й іншій передпроектній документації масштаби 

карт варто приймати залежно від величини передбачуваної зони 

впливу від 1:50 000 до 1:10 000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

- при інженерних вишукуваннях для проекту будівництва 

екологічні карти (схеми) досліджуваної території повинні 

складатися в масштабах 1:5000 - 1:2000, при необхідності 

1:1000 на обраній площадці (1:25 000-1:10 000 у прилеглій 

зоні). 

На карті (схемі) сучасного екологічного стану варто 

відображати: 

- поширення різних типів ландшафтів; 

- функціональне зонування території; 

- розташування основних джерел забруднення та їхні 

характеристики; 

- можливі шляхи міграції й ділянки акумуляції забруднень; 

- розташування особливо охоронних ділянок і зон обмеженого 

використання; 

- розташування ділянок особливої чутливості до впливів 

небезпечних природних і техногенних процесів; 

- розташування об’єктів історико-культурної спадщини. 

На карті (схемі) прогнозованого екологічного стану залежно 

від видів і характеру впливів й особливостей місцевих умов 

варто відображати: 

– очікувані зміни в ландшафтній структурі території (деградація 

ґрунтів, трансформація рослинних співтовариств, скорочення 

лісових площ і т.п.); 

– очікувані зміни окремих компонентів навколишнього 

природного середовища (підйом рівня ґрунтових вод, розвиток 

заболочування, підтоплення, засолення, дефляції й інших 

небезпечних процесів, деградація мерзлоти); 

– динаміку передбачуваного поширення різних типів і видів 

забруднень; 

– очікувані зміни загальних оцінок території за ступенем 

екологічного благополуччя природного середовища. 

Екологічні карти (схеми) повинні супроводжуватися 

розгорнутими легендами (експлікаціями), необхідними розрізами й 

іншими доповненнями. Допускається складання єдиної карти 

(інженерно-екологічної) сучасного екологічного стану території з 

елементами прогнозу, а також винесення частини інформації на 

допоміжні карти (схеми). 

Вихідним матеріалом для складання екологічних карт (схем) 
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повинні служити факторні карти за компонентми природного 

середовища (ландшафтної, геологічної, ґрунтової, рослинності, 

тваринного світу), а також інженерно-геологічна, геоморфологічна, 

гідрогеологічна, захищеності ґрунтових вод, коефіцієнтів 

концентрації хімічних речовин в ізолініях, прогнозні карти 

концентрації забруднюючих речовин у ландшафтах і т.п. 

При відсутності або недоліку необхідної вихідної інформації у 

висновку технічного звіту повинні бути сформульовані пропозиції 

по проведенню додаткових досліджень, у тому числі стаціонарних 

спостережень, і представлені схеми розміщення існуючої й 

проектованої спостережливої мережі, обґрунтована мережа 

екологічного моніторингу. 
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