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ВІД АВТОРА
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Україна проголосила ідеологію сталого розвитку державною стратегією на ХХІ ст. Реалізація цієї стратегії потребує відповідного теоретичного забезпечення. Але відсутність поступу у
формуванні національної концепції сталого розвитку та відповідної законодавчої бази призводить до виснаження природних ресурсів і віддаляє Українську державу від світового курсу переходу на шлях сталого розвитку.
Світове співтовариство з кожним роком виявляє все більшу зацікавленість в охороні довкілля, забезпечення сталого розвитку країн і регіонів, захисту інтересів майбутніх поколінь.
Наближення екологічної кризи вперше відчули промислово розвинуті країни ще у 70-х роках
XX століття і почали розробляти природоохоронні заходи як законодавчого, так і нормативного
характеру, виробили і почали інтенсивно впроваджувати певну стратегію управління навколишнім середовищем.
Для реалізації наміченої стратегії почали розроблятися спеціальні національні стандарти,
які визначали єдину методологію її проведення. Міжнародні організації зі стандартизації головну увагу почали звертати не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) компонентів навколишнього середовища (повітря, вода, грунти), а і на розроблення комплексу стандартів системи управлінням навколишнім середовищем.
Системи управління якістю довкілля є складовою частиною загальної системи адміністративного управління підприємств і організацій.
Входження України до міжнародної спільноти, впровадження ринкових методів управління як економікою, так і окремими підприємствами і організаціями вимагає знання і дотримання
сучасних єдиних норм і правил в галузі екологічної діяльності, впровадження екологічно орієнтованих методів управління.
Інтернаціоналізація проблеми якості довкілля актуалізує не тільки природничо-наукові та
соціально-економічні, але й міжнародно-політичні аспекти управління природними системами.
Внаслідок цього до числа багатьох природничо-наукових і суспільно-наукових дисциплін, що
проводять дослідження різноманітних приватних аспектів комплексної проблеми «людина —
суспільство — природа», цілком закономірно залучається й група екологічних.
В сучасних умовах розвитку науки і техніки надзвичайно важливу роль відіграють прогресивні методи та засоби системного підходу у вирішенні проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації природоохоронної діяльності зі світовими вимогами.
Раніше природоохоронна діяльність підприємств і організацій зводилася до здійснення відповідних заходів з метою зменшення чи взагалі звільнення від штрафів за забруднення довкілля. Зараз у розвинутих країнах світу питання охорони довкілля – це реалізація спеціальних заходів з метою реального захисту довкілля, про що свідчить факт надання банками відповідних
кредитів лише за умови доведення екологічної доцільності проекту.
Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і техніки має застосування
прогресивних методів та засобів контролю стану довкілля з метою забезпечення гармонізації
принципів і методів його охорони зі світовими вимогами, що спонукає до підвищення вимог до
загальної освіти фахівців екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні
загальних питань охорони довкілля.
Створення та впровадження міжнародних екологічних стандартів – це результат великої
необхідності вирішення проблеми світового рівня: викиди в атмосферу, забруднення річок і водойм тощо не обмежуються територією лише однієї країни. Міжнародні екологічні стандарти
визначають методи створення та забезпечення функціонування систем екологічного управління
на підприємствах і організаціях, вимоги до таких систем, встановили вимоги до екологічного
аудиту тощо.
Міжнародні організації з метрології та стандартизації, відповідні національні органи велику увагу звертають не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) ос3

новних параметрів довкілля (повітря, вода, грунти), а і на розроблення сучасних автоматизованих і автоматичних засобів контролю та вимірювання. Розробляються національні стандарти на
методи контролю, в основу яких закладаються самі сучасні засоби вимірювальної техніки.
Пропонована Вашій увазі монографія містить всебічну систематизовану інформацію щодо захисту довкілля, глобальним та регіональним екологічним проблемам, екологічної безпеки
та державного контролю у галузі охорони довкілля, екологічної стандартизації і нормування,
екологічної експертизи і аудиту тощо.
Наведена інформація щодо національних систем моніторингу довкілля, висвітлені питання
здійснення моніторингу атмосферного повітря, води, грунтів, відходів, біорізноманіття. Коротко викладена інформація про державне управління якістю і контролем стану довкілля,
екологічний моніторинг, стандартизації та метрологічного забезпечення контролю забруднення
навколишнього середовища.
Значна увага приділяється метрологічному забезпеченню контроля забруднення довкілля,
системі стандартизації охорони довкілля, міжнародній стандартизації методів і засобів контролю стану довкілля, акредитації екологічних лабораторій, обробці результатів спостережень та їх
використанню.
При підготовці монографії автор використал сучасні як національні, так і міжнародні нормативно-правові документи, які визначають організаційно-правову та економічну основу національних екологічних систем.
Бажаю Вам щастя, здоров’я, успіхів в роботі, нових ідей і здобутків.
З повагою,
Автор
♦♦♦♦♦
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЕС
— атомна електростанція
АК
— адміністративно-командний
АРК
— Автономна республика Крим
АС
— атестована суміш
ВВП
— валовий внутрішній продукт
ВЛ
— випробувальна лабораторія
ВМО
— Всесвітня метеорологічна організація (WMO)
ВООЗ
— Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO)
ГДВ
— гранично допустимий викид
ГДВС
— гранично допустимий викид та скид
ГДК
— гранично допустима концентрація
ГДН
— гранично допустимі навантаження
ГДР
— гранично допустимий рівень
ГДС
— гранично допустимий скид
ГДШВ
— гранично допустимий шкідливий вплив
ГЕФ
— Глобальний екологічний фонд
ГЗО
— генетично змінені організми
ГЗСР
— генетично змінені сільськогосподарські рослини
ГСЗУ
— галузевий стандартний зразок України
ДСЗУ
— державний стандартний зразок України
ДСМД
— державна система моніторингу довкілля України
ДСНК
— державна служба нагляду і контролю
ДССЗ
— державна система стандартних зразків
ЄА
— Європейське співтовариство з акредитації (EA)
ЄАОД
— Європейське агенство охорони довкілля (ЕЕА)
ЄЕК ООН — Європейська економічна комісія ООН (UNЕЕC)
ЕПЄ
— екологічна програма для Європи (ЕРЕ)
ЄС
— Європейський Союз (EU)
ЗВ
— засоби вимірювань
ЗВТ
— засіб вимірювальної техніки
ЗК
— зразки для контролю
КМУ
— Кабінет міністрів України
КХА
— кількісний хімічний аналіз
ЛОС
— летки органічні сполуки
МВВ
— методика виконання вимірювань
МЗ
— метрологічне забезпечення
МЗС
— міждержавний стандартний зразок
МПВ
— міжлабораторні порівняльні випробування
МХ
— метрологічні характеристики
НД
— нормативний документ
НДТ
— найкраща доступна технологія
НМЛОС
— неметанові летучі органічні сполуки
ННТ
— найкраща наявна технологія
НП
— непридатні пестициди (заборонені до використання)
НПЗ
— найкращі практичні засоби
НТЗ
— найкращі технічні засоби
ОБРВ
— орієнтовно безпечні рівні впливу
ОРР
— озоноруйнуючі речовини
ПАВ
— поліцикличні ароматичні вуглеводні
ПГ
— парникові гази
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ПЗЧМ
ПЗФ
ПК
ПХБ
РО
РОР
РШВ
СААЛ
СЗ
СЗП
СМВ
СОЗР
СПАР
СППР
СУНС
ТЗ
ТК
ТПВ
ТУ
ТПС
ФВ
ХОП
EPA
GEMS
CLTRAP
OECD
ISO
UNEP

— півнично-західна частина Черного моря
— природно-заповідний фонд
— підкомітет технічного комітету зі стандартизації
— поліхлоровані бінфеніли
— ринково оринтований
— розчин органічних речовин
— рівень шкідливого впливу
— система акредитації аналітичних лабораторий
— стандартний зразок
— стандартний зразок підприємства
— стандартний метод вимірювання
— стійкі органічні забруднення речовини
— синтетична поверхнево-активна речовина
— схема перевірки професійного рівня
— системи управління навколишнім середовищем
— технічне завдання
— технічний комітет зі стандартизації
— 1) тимчасово погоджені викиди, 2) тверди побутови відходи
— технічні умови
— тимчасово погоджені викиди
— фізична величина
— хлорорганічні пестициди
— Агентство з охорони довкілля США
— Глобальна система моніторингу довкілля
— Конвенція по трансграничному забрудненню повітря
— Організація економічного співробітництва та розвитку
— Міжнародна організація зі стандартизації
— Програма ООН із захисту довкілля
♦♦♦♦♦
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1. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК♦
1.1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Сталий розвиток (англ. sustainable development) – правильний, гармонійний (рівномірний, збалансований) розвиток. Гармонійний розвиток – це процес змін, в якому експлуатація
природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток
особистості та інституціональні зміни погоджені один з одним і зміцнюють нинішній та майбутній потенціал для задоволення людських потреб і прагнень. Багато в чому йдеться про забезпечення якості життя людей.
Тонкощі перекладу
Різні автори вже не раз відзначали неточність українського перекладу іноземного виразу
(англ. sustainable development, фр. développement durable, нім. nachhaltige Entwicklung). Дійсно,
визначення терміну «сталий розвиток» означає стале, постійне зростання. У той же час з європейських мов переклад наступний: sustainable — підтримуваний; development — розвиток, розробка, створення, освоєння, формування, будівництво, подія, вдосконалення, зростання, розширення, розгортання, забудова, удосконалення, проектування, еволюція, покращення, прояв, обставина, доведення, підприємство, підготовчі роботи, нове будівництво, підготовка родовища,
виведення, оброблювана ділянка землі, висновок; нім.— nachhaltige — сталий; Entwicklung —
розвиток, прояв, розробка, створення, конструкція, розгортання, зміна, конструювання, модернізація, проект, проектування; фр. — developpement — розвиток; durable (прикметник) — міцний, довготривалий, тривалий, тривалого користування, довговічний, надійний.
Але у даному контексті цей переклад повинен мати вужчий сенс. Це — розвиток «триваючий» («самодостатній»), тобто такий, який не суперечить подальшому існуванню людства і
розвитку його в попередньому напрямі.
На думку Л. Г. Мельника є деяка суперечність, алогічність вітчизняного варіанту перекладу терміну «sustainable development». «Сталість» передбачає рівновагу, а «розвиток» можливий тільки за умови постійного виходу системи із рівноважного стану.
Сталий розвиток це модель використання ресурсів, спрямована на задоволення потреб
людини та збереження довкілля, при умові, що ці потреби можуть бути задоволені не лише для
сьогодення, але і для майбутніх поколінь. Цей термін озвучений Комісією Брундтланд. Комісія
Брундтланд, офіційно — Всесвітня комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED),
відома за іменем голови Гру Харлем Брундтланд, була скликана ООН в 1983 році. Комісія була
створена в результаті зростаючої заклопотаності «з приводу швидкого погіршення стану довкілля, людини і природних ресурсів, та наслідків погіршення економічного і соціального розвитку». При створенні комісії Генеральна Асамблея ООН визнала, що екологічні проблеми носять глобальний характер.
Ще в 1970-і роки «сталість» використовується для опису економіки «у рівновазі з основними екологічними системами підтримки». Екологи вказують на «Межі зростання» і представляють в якості альтернативи «сталий стан економіки» з метою вирішення екологічних проблем.
«Межі зростання» — книга моделювання наслідків швидкого зростання населення земної
кулі і кінцевого постачання ресурсів, видана за замовленням Римського клубу. Її автори: Донелла H. Медоус, Денніс Л. Медоус, Йорген Рандерс і Вільям В. Беренс III. У книзі зроблена
спроба моделювання наслідків взаємодії Землі і людини, представлені деякі проблеми і передбачення преподобного Томаса Роберта Мальтуса. У першочерговій моделі було розглянуто
п'ять змінних в припущенні, що експоненціальне зростання точно описало свої моделі зростання, і що здатність технологій для підвищення доступності ресурсів зростає тільки лінійно. Ці
змінні: світове населення, індустріалізація, забруднення довкілля, виробництво продовольства і
виснаження ресурсів. Автори планували розглянути можливість сталого зворотного шаблону,
♦

Дане видання підготовлене на основі циклу наукових робіт автора по сталому розвитку
людського потенціалу в контексті категорій безпеки Програми розвитку ООН. (Режим доступу вільний:
http://www.zerkalov.kiev.ua / : http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18).
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який може бути досягнутий шляхом зміни тенденції зростання серед п'яти змінних. Останній
оновлений варіант був опублікований 1 червня 2004 року під назвою «Межі зростання: 30років». Донелла Лугу, Йорген Рандерс і Денніс Медоус оновили і розширили первинну версію.
У 2008 році Грем Тернер на рівні Співдружності з наукових і промислових досліджень (CSIRO)
в Австралії опублікувала статтю під назвою «Порівняння «Меж зростання» з тридцятирічною
реальністю». У ній розглядаються останні 30 років реальності і передбачень, зроблених у 1972
році, і виявлено, що зміни в області промислового виробництва, виробництва продуктів харчування і забруднення довкілля відповідають передбаченням книги економічного і соціального
краху в двадцять першому столітті. Стала економіка держави: економіка відносно стабільних
розмірів.
Початок — 1970-і
Концепція сталого розвитку стала логічним продовженням екологізації наукових знань і
соціально-економічного розвитку, що бурхливо розпочався у 1970-і роки. Питанням обмеженості природних ресурсів (ПР), а також забруднення природного середовища, яке є основою життя, економічної та будь-якої діяльності людини, у 1970-і роки було присвячено ряд наукових
робіт. Реакцією на цю заклопотаність було створення міжнародних неурядових наукових організацій по вивченню глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів
перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (з його знаменитою доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний інститут системного аналізу, а в СРСР — Всесоюзний інститут системних досліджень.
Конференція у Стокгольмі
Проведення у 1972 році у Стокгольмі Конференції ООН з оточуючого людину середовища та створення Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) ознаменувало включення міжнародного співтовариства на державному рівні у вирішення екологічних проблем, які
стали стримувати соціально-економічний розвиток. Стала розвиватися екологічна політика і
дипломатія, екологічне право, з'явилася нова інституціональна складова — міністерства і відомства з навколишнього середовища.
1980-і
У 1980-х роках стали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, необхідність
сталого розвитку екосистем. Всесвітня стратегія охорони природи, прийнята в 1980 році, вперше у міжнародному документі містила згадку про сталий розвиток. Друга редакція ВСОП
отримала назву «Турбота про планету Земля — Стратегія сталого життя» і була опублікована в
жовтні 1991 року. У ній підкреслюється, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої
природи, захисті структури, функцій і різноманітності природних систем Землі, від яких залежать біологічні види. Для цього необхідно: зберігати системи підтримки життя (життєзабезпечення), зберігати біорізноманіття і забезпечувати стале використання відновлюваних ресурсів.
З'явилися дослідження з екологічної безпеки як частини національної і глобальної безпеки.
У 1980-і роки Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) закликала до необхідності переходу до «розвитку без руйнування». У 1980 році уперше отримала широкий розголос концепція сталого розвитку у Всесвітній стратегії збереження природи, розробленій за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої
природи. У 1987 році у доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) приділила основну увагу необхідності «сталого розвитку»,
при якому «задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність майбутніх поколінь
задовільняти свої власні потреби». Це формулювання поняття «сталий розвиток» зараз широко
використовується як базове у багатьох країнах.
Теорія і практика показали, що екологічна складова є невід'ємною частиною людського
розвитку. В основу діяльності Міжнародної комісії з довкілля і розвитку і її завершальної доповіді «Наше спільне майбутнє» була покладена нова триєдина концепція сталого (екологосоціально-економічного) розвитку. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий,
неурядовий і науковий форум) у 2002 році підтвердив прихильність усієї світової спільноти до
ідей сталого розвитку для довгострокового задоволення основних людських потреб при збере8

женні систем життєзабезпечення планети Земля. Концепція сталого розвитку багато в чому перекликається з концепцією ноосфери, запропонованою академіком В. І. Вернадським ще в середині XX століття.
2000-і
У квітні 2011 року міністр закордонних справ РФ заявив, що «глобальна фінансовоекономічна криза переконливо продемонструвала неможливість виходу на шлях сталого розвитку
при опорі на ідеї ліберального капіталізму».
Поняття і визначення сталого розвитку
Фактично може йтися не про негайне припинення економічного зростання взагалі, а про
припинення, на першому етапі, нераціонального зростання використання ресурсів довкілля.
Останнє важко здійснити у світі зростаючої конкуренції, у світі зростання таких показників успішної економічної діяльності як продуктивність і прибуток. В той же час перехід до «інформаційного суспільства» — економіки нематеріальних потоків фінансів, інформації, зображень, повідомлень, інтелектуальної власності — призводить до так званої «дематеріалізації» господарської діяльності: вже зараз об'єми фінансових угод перевищують об'єми торгівлі матеріальними
товарами у 7 разів. Нову економіку розвивають не лише дефіцит матеріальних (і природних)
ресурсів, але все у більшій мірі достатність ресурсів інформації і знань. Питома енергоємність
господарської діяльності продовжує знижуватися, хоча загальне енергоспоживання досі зростає.
Більшість міжнародних організацій системи ООН включили у свою діяльність істотну
екологічну складову, орієнтовану на перехід до сталого розвитку. Експерти Всесвітнього банку
визначили сталий розвиток як процес управління сукупністю (портфелем) активів, спрямований
на збереження і розширення можливостей, наявних у людей. Активи у даному визначенні
включають не лише традиційно підраховуваний фізичний капітал, але також природний і людський капітал. Щоб бути сталим, розвиток повинен забезпечити зростання або принаймні незменшення у часі усіх цих активів. Для раціонального управління економікою країни застосовується та ж логіка, що і для раціонального управління особистою власністю.
Відповідно до наведеного визначення сталого розвитку головним показником сталості,
розробленим Всесвітнім банком, є «істинні темпи (норми) збереження» або «істинні норми інвестицій» в країні. Прийняті зараз підходи до виміру накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію природних ресурсів, таких як ліси і нафтові родовища, з одного боку, а з
іншого — інвестиції в людей — один з найцінніших активів будь-якої країни. При переході на
обчислення істинних темпів заощаджень (інвестицій) цей недолік виправляється коригуванням
темпів заощаджень, що розраховуються традиційними методами: у бік зменшення — шляхом
оцінки виснаження природних ресурсів і збитку від забруднення довкілля (втрата природного
капіталу), і у бік збільшення — шляхом врахування зростання людського капіталу (передусім
через інвестиції в освіту і базове медичне обслуговування).
Документ Хартія Землі з'явився на світ у результаті шестирічного міжнародного діалогу з
метою визначення загальнолюдських цілей і загальних цінностей. Він був підготовлений за ініціативою цивільного співтовариства і офіційно прийнятий на зборах Комісії Хартії Землі в штабі ЮНЕСКО у Парижі, у березні 2000 року. Місією Хартії Землі є пропаганда переходу до сталого способу життя і формування глобального співтовариства, яке б базувалося на загальних
етичних засадах, що включають повагу і турботу про усе співтовариство живого, принципи
екологічної цілісності, загальні права людини, повагу до культурного різноманіття, економічну
справедливість, демократію і культуру світу.
Триєдина концепція сталого розвитку
Концепція сталого розвитку з'явилася у результаті об'єднання трьох основних точок зору :
економічної, соціальної та екологічної.
Економічна складова
Економічний підхід до концепції сталого розвитку базується на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути створений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і створюється цей дохід. Ця концепція передба9

чає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-,
енерго- і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток та переробку сировини,
створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Проте
при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний, або природний, або людський капітал) і якою мірою різні види капіталу взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунку. З'явилися два види сталості — слабка, коли йдеться про незменшуваний в
часі природний та створений капітал, і сильна — коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновлюваних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).
Соціальна складова
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження
стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на скорочення числа руйнівних
конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також
більш повне використання практики сталого розвитку, наявної в недомінуючих культурах. Для
досягнення сталості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливе досягнення не лише внутрішньо-, але і міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Опираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна
брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації
рішень, контролювати їх виконання.
Екологічна складова
З екологічної точки зору, сталий розвиток повинен забезпечувати цілісність біологічних і
фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Більше того, поняття «природних» систем і ареалів
мешкання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як,
наприклад, місто. Основна увага відводиться збереженню здатностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх в деякому «ідеальному» статичному
стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного різноманіття
скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.
Єдність концепцій
Узгодження цих різних точок зору і їх реалізація за допомогою конкретних заходів, що є
засобами досягнення сталого розвитку — завдання величезної складності, оскільки усі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості усередині одного покоління (наприклад, відносно розподілу доходів) і надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного і екологічного елементів породжує нові ідеї відносно
вартісної оцінки та інтерналізації (врахування в економічній звітності підприємств) зовнішніх
впливів на довкілля. Нарешті, зв'язок соціального і екологічного елементів викликав інтерес до
таких питань як внутрішньопоколінна та міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав
майбутніх поколінь і участі населення в процесі ухвалення рішень.
Індикатори∗
Важливим питанням в реалізації концепції сталого розвитку — особливо у зв'язку з тим,
що вона часто розглядається як еволюціонуюча — стало виявлення його практичних і вимірюваних індикаторів. У цьому напрямі зараз працюють як міжнародні організації, так і наукові кола. Виходячи з вищезгаданої тріади, такі індикатори можуть пов'язувати усі ці три компоненти і
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відображати екологічні, економічні та соціальні (включаючи психологічні, наприклад, сприйняття сталого розвитку) аспекти.
Сталий розвиток і традиційна економіка
Поява концепції СР підірвала фундаментальну основу традиційної економіки — необмежене економічне зростання. В одному з основних документів Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) «Порядку денному на XXI століття», в
розділі 4 (частина 1), присвяченому змінам у характері виробництва і споживання, простежується думка, що потрібно йти далі концепції сталого розвитку, коли говориться, що деякі економісти «ставлять під сумнів традиційні поняття економічного зростання», і пропонуються пошуки «схем споживання і виробництва, які відповідають істотним потребам людства».
Традиційна економіка стверджує, що максимізація прибутку і задоволення споживачів у
ринковій системі сумісно з максимізацією благополуччя людей, і що недоліки ринку можна виправити державною політикою. Інша вважає, що короткострокова максимізація прибутку і задоволення індивідумів-споживачів зрештою приведе до виснаження природних і соціальних ресурсів, на яких грунтується добробут людей і виживання біологічних видів.
Економіка сталого розвитку
Прогрес економічної науки привів до все більшого врахування природного фактора. З одного боку, більшість традиційних природних ресурсів стали дефіцитними. Причому це відноситься не лише до невідновлюваних ресурсів, але також і до так званих відновлюваних ресурсів
— передусім ресурсів екосистем (екосистемних «товарів» та «послуг») і біорізноманіття. Одне з
визначень сталого розвитку — це невиснажуваний розвиток в довгостроковому, міжпоколінному плані. Оскільки природа є основою життєдіяльності людини, її виснаження і деградація при
існуючих економічних відносинах негативно позначається на соціальних відносинах, зростанні
убогості і структурах виробництва та споживання. З іншого боку, виявилось, що багато відновлюваних природних благ не мають належної цінності, що є джерелом їх виснаження і деградації. Тому стався перехід до екологічної економіки і економіки сталого розвитку. В той же час
взаємодія соціальних і екологічних чинників привела до розгляду ще одного чинника виробництва — соціального капіталу.
Сталий розвиток територій
XX століття, що стало періодом безпрецедентного зростання міст і систем розселення, виявило також потребу людства у розробці і впровадженні принципів СР в області містобудування і територіального планування. Відповідна концепція отримала назву «Сталий розвиток територій», який передбачає забезпечення, при здійсненні містобудівної діяльності, безпеки і сприятливих умов життєдіяльності людини, обмеження негативної дії господарської та іншої діяльності на довкілля і забезпечення охорони і раціонального використання природних ресурсів в
інтересах сьогодення і майбутнього покоління. У такому вигляді термін потрапив до Містобудівного кодексу Росії 2004 року.
Принципи сталого розвитку територій
У нових населених пунктах або кварталах міст створюється гуманна поверховість житлових об'єктів (не вище 5 поверхів), планувальні рішення враховують створення зручної транспортної інфраструктури, доступність адміністративних, ділових та торгових центрів, соціальних
установ.
Забудова ведеться за принципом осередків, тобто створюються зелені двори, дитячі майданчики; ділові квартали з висотним будівництвом відділяються від житлових зелених районів.
При створенні транспортної інфраструктури перевага надається найбільш прийнятному з
екологічної точки зору транспорту (тролейбуси, трамваї, фунікулери, надземні і підземні електропоїзди і т. д.). Серйозна увага приділяється розвитку громадського транспорту, стимулюється
і підтримується користування велосипедами.
Виконується достовірний розрахунок паркомісць поблизу житлових масивів і адміністративно-ділових центрів у прив'язці до демографічного і економічного розвитку регіону.
Велика увага приділяється благоустрою територій, тобто створюються штучні водойми
(де є можливість), парки, алеї, облаштовуються набережні і т.п.
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Розраховується функціональне призначення кожного кварталу, з урахуванням демографічних перспектив, регіональної економічної специфіки (приміром, промислові підприємства
створюються з урахуванням рози вітрів та інших чинників) і навіть реалій макроекономіки.
При створенні інженерної інфраструктури враховується можливість використання локальних джерел відновлюваної енергії у кожному кварталі.
Закладається можливість використання внутрішньобудинкових енергозберігаючих технологій (пристрої для забезпечення природної вентиляції та освітлення) у прив'язці до можливостей регіональної енергосистеми.
Створюється ефективна система водопостачання та водовідведення (каналізація з максимальним первинним очищенням перед скиданням у водойми) в комплексі з локальними системами рециркуляції використаної води, очищення так званих «сірих» вод, тобто використаних у
господарських цілях.
Створюється система роздільного збору твердих побутових відходів, максимальної рециркуляції вторинних матеріалів, опрацьовуються зручні для населення схеми по компостуванню
нетвердих побутових відходів.
Архітектурний вигляд будівель узгоджується з особливостями місцевого ландшафту, з
наявними національними архітектурними традиціями.
Створення об'єктів соціальної інфраструктури, необхідних для освітньо-культурного і духовного розвитку здорового, творчо-активного суспільства, причому з урахуванням відмінності
вікових груп і стимуляцією суспільства до активної взаємодії.
Комплексне вирішення проблеми сортування і переробки сміття.
Стимуляція відносин, що приводять в рух життя співтовариства:
• ділові стосунки у рамках співтовариства, місцевий ринок для своїх, бартерні стосунки;
• спільні заходи: спорудження нових будинків для членів співтовариства, збори фондів у
рамках розвитку проектів членів співтовариства, збори у рамках медичної допомоги окремим
членам, спільне прибирання територій (суботники), посадка дерев, фестивалі, ярмарки, свята;
• постійні збори членів комуни для створення загальної стратегії, рішення щодо питань
поточного життя приймаються спільно;
• місцева самоуправляюча демократія.
Розвиток повноцінної місцевої економіки у рамках невеликих співтовариств і малого бізнесу, що забезпечує різноманітність, самоокуповування і самодостатність.
♦♦♦♦♦
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1.2. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Концепція сталого розвитку стала логічним продовженням екологізації наукових знань і
соціально-економічного розвитку, що бурхливо розпочався у 1970-і роки. Питанням обмеженості природних ресурсів, а також забруднення природного середовища, яке є основою життя,
економічної та будь-якої діяльності людини, в 1970-і роки було присвячено ряд наукових праць.
Реакцією на цю заклопотаність було створення міжнародних неурядових наукових організацій з
вивчення глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб♦ (з його знаменитою доповіддю «Межі зростання»),
Міжнародний інститут системного аналізу, а в СРСР — Всесоюзний інститут системних досліджень.
Проведення у 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з оточуючого людину середовища
і створення Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) ознаменувало включення
міжнародного співтовариства на державному рівні у вирішення екологічних проблем, які стали
стримувати соціально-економічний розвиток. Стала розвиватися екологічна політика і дипломатія, екологічне право, з'явилася нова інституціональна складова — міністерства і відомства з
навколишнього середовища.
У 1980-х роках стали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, необхідність
сталого розвитку екосистем. Всесвітня стратегія охорони природи, прийнята у 1980 році, вперше у міжнародному документі містила згадку про сталий розвиток. Друга редакція ВСОП
отримала назву «Турбота про планету Земля — Стратегія сталого життя» і була опублікована в
жовтні 1991 року. У ній підкреслюється, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої
природи, захисті структури, функцій і різноманіття природних систем Землі, від яких залежать
біологічні види. Для цього необхідно: зберігати системи підтримки життя (життєзабезпечення),
зберігати біорізноманіття і забезпечувати стале використання відновлюваних ресурсів♦. З'явилися дослідження з екологічної безпеки як частини національної та глобальної безпеки.
♦

Римський клуб (РК) — міжнародна громадська організація, створена Ауреліо Печчеї у 1968 році, зробила
значний внесок у вивчення перспектив розвитку біосфери і пропаганду ідеї гармонізації відносин людини і природи.
Дослідження. Римський клуб організовує великомасштабні дослідження з широкого кола питань, але в основному в соціально-економічній сфері.
Членство в клубі. Членство в римському клубі обмежене (100 чоловік). Членами РК можуть стати тільки ті
люди, які не займають офіційні урядові посади і не представляють інтереси будь-яких країн.
Історія. Римський клуб започаткував дослідницькі роботи з проблем, названих «Глобальною проблематикою». Для відповіді на поставлені клубом питання ряд видатних учених створив серію «Доповідей Римському клубу» під загальною назвою «Труднощі людства». Передбачення перспектив розвитку світу прогнозувалися за комп'ютерними моделями, а отримані результати були опубліковані і обговорювалися у цілому світі. Першою у 1972
р. була доповідь групи Д. Медоуза «Межі зростання». З 1973 по 1980 рр. (період розквіту діяльності і міжнародного впливу Римського клубу) було підготовлено ще декілька доповідей, у тому числі Я. Тінбергеном (1977),
Е. Ласло (1977). У 1978-1980 рр. були заявлені і широко обговорювалися такі проблеми, як переробка відходів, використання енергії, організація суспільства, досягнення достатку і добробуту. Важливу роль зіграла доповідь Боткіна із співавторами «Немає меж навчанню» (1980). Основні шляхи вирішення проблем енергопостачання були
намічені у 1994 р. Е. Вайцзеккером та співавторами у підготовленій грунтовній доповіді «Чинник чотири».
Сучасність. Римський клуб і нині продовжує дослідження сучасного стану світу, в якому сталися фундаментальні зміни, особливо в геополітиці, варто також пам'ятати про те, що екологічна ситуація на планеті продовжує
погіршуватися.
Співвітчизники. У роботі Римського клубу брали участь і беруть участь наші співвітчизники. В різний час
дійсними членами клубу були академіки Д. М. Гвішіані, Є. К. Федоров, Є. М. Примаков, А. О. Логунов,
Ч. Айтматов, почесними членами — М. С. Горбачов і Б. Є. Патон.
♦
Відновлювані ресурси — природні ресурси, запаси яких або відновлюються швидше ніж використовуються, або не залежать від того використовуються вони чи ні. Це досить розпливчате визначення, і часто в поняття
«відновлювані ресурси» включають не зовсім те, що це словосполучення означає. Термін був введений в обіг як
протиставлення поняттю «невідновлювані ресурси» (ресурси, запаси яких можуть бути вичерпані вже найближчим
часом при існуючих темпах використання).
Багато ресурсів, які відносять до відновлюваних, насправді не відновлюються і коли-небудь будуть вичерпані. Як приклад можна привести сонячну енергію. З іншого боку, при достатньому розвитку технології, багато ресу-
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Теорія і практика показали, що екологічна складова є невід'ємною частиною людського
розвитку. В основу діяльності Міжнародної комісії з довкілля та розвитку і її завершальної доповіді «Наше спільне майбутнє» була покладена нова триєдина концепція сталого (екологосоціально-економічного) розвитку. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий,
неурядовий і науковий форум) у 2002 році підтвердив прихильність усієї світової спільноти до
ідей сталого розвитку для довгострокового задоволення основних людських потреб при збереженні систем життєзабезпечення планети Земля. Концепція сталого розвитку багато в чому перекликається з концепцією ноосфери, запропонованої академіком В. І. Вернадським ще у середині ХХ століття.
У 1980-і роки Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) закликала до необхідності переходу до «розвитку без руйнування». У 1980 році вперше отримала широкий розголос концепція сталого розвитку у Всесвітній стратегії збереження природи, розробленій за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного союзу охорони природи♦ (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої
природи∗. У 1987 році в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього середовища та розвитку (МКНСР) приділила основну увагу необхідності «сталого розвитку»,
при якому «задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність майбутніх поколінь
задовільняти свої власні потреби». Це формулювання поняття «сталий розвиток» зараз широко
використовується як базове у багатьох країнах.
рсів, які традиційно вважаються невідновлюваними, можуть бути відновлені. Наприклад, метали можна використати повторно. Ведуться дослідження з переробки виробів з пластику.
Відновлювані джерела енергії - це, наприклад, енергія біомаси, вітру, сонця, морських хвиль і течій, тепло
землі та гідроенергія.
Існують різні думки про те, до якого типу ресурсів слід відносити ядерне паливо. Запаси ядерного палива з
урахуванням можливості його відновлення в реакторах-розмножувачах, величезні, їх може вистачити на тисячі років. Незважаючи на це, його зазвичай зараховують до невідновлюваних ресурсів. Основним аргументом є високий
ризик для екології, пов'язаний з використанням ядерної енергії.
Невідновлювані ресурси - це паливо: нафта, вугілля, природний газ, торф, гідрати метану, руди металів.
♦
Всесвітній союз охорони природи (англ. The World Conservation Union, IUCN) - міжнародна некомерційна
організація, що займається освітленням проблем збереження біорізноманіття планети, представляє новини, конгреси, що проходять в різних країнах, списки видів, що потребують особливої охорони в різних регіонах планети. Організація має статус спостерігача при Генеральній Асамблеї ООН.
Організація заснована у 1948 році, її штаб-квартира розташована у Швейцарії, місті Гланд. Союз об'єднує 82
держави, 111 урядових установ, більше 800 неурядових організацій і близько 10 000 учених і експертів з 181 країни
світу.
ЗАВДАННЯ. МІСІЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩОБ ВПЛИВАТИ, ЗАОХОЧУВАТИ І ДОПОМАГАТИ СУСПІЛЬСТВАМ У ВСЬОМУ
СВІТІ ЗБЕРІГАТИ ЦІЛІСНІСТЬ І РІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДИ, А ТАКОЖ ГАРАНТУВАТИ, ЩО БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РІВНОПРАВНЕ І ЕКОЛОГІЧНО ЖИТТЄЗДАТНЕ.
До складу союзу, окрім його організацій-членів, входять 6 наукових комісій і професійний секретаріат.
Члени. До складу союзу входять як урядові, так і неурядові організації. Вони встановлюють політику союзу,
визначають його глобальну програму роботи і обирають Раду на Всесвітньому Конгресі IUCN. Організації-члени
організовуються в національні і регіональні комітети.
Комісії. Комісія з виживання видів (SSC) консультує відносно технічних аспектів збереження видів, які
знаходяться під загрозою зникнення. Комісія складає Червоний Список видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Всесвітня комісія з територій (WCPA), що охороняються, займається просуванням і управлінням міжнародною представницькою мережею земних і морських територій, що охороняються. Комісія з екологічного права (CEL) просуває екологічні закони, розвиваючи нові юридичні поняття і механізми. Комісія з екологічної, економічної і соціальної політики (CEESP) забезпечує експертизу і політику відносно економічних і соціальних чинників для збереження і життєздатного використання біологічного різноманіття. Комісія з освіти та комунікації
(CEC) виступає на захист стратегічного використання комунікацій і освіти з метою уповноважити і навчити зацікавлені сторони для життєздатного використання природних ресурсів. Комісія з управління екосистемами (CEM)
дає експертну оцінку управління природними і зміненими екосистемами.
∗
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) — одна з найбільших у світі громадських благодійних організацій,
більше 40 років працююча для охорони природи на усій планеті. Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних
проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони довкілля і їх вирішення. Місія WWF — у відвертанні наростаючої деградації природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи. Мета —
збереження біологічного різноманіття Землі.
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Сталий розвиток (СР) — це процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрям інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку і інституціональні зміни погоджені один з одним і
зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і спрямувань. Багато в чому, йдеться про забезпечення незмінної в часі — від покоління до покоління — якості
життя людей і природного капіталу.
Фактично може йтися не про негайне припинення економічного зростання взагалі, а про
припинення, на першому етапі, нераціонального зростання використання ресурсів довкілля.
Останнє важко здійснити у світі зростаючої конкуренції, у світі зростання таких показників успішної економічної діяльності як продуктивність і прибуток. В той же час перехід до «інформаційного суспільства» — економіки нематеріальних потоків фінансів, інформації, зображень, повідомлень, інтелектуальної власності — призводить до так званої «дематеріалізації» господарської діяльності: вже зараз об'єми фінансових угод перевищують об'єми торгівлі матеріальними
товарами у 7 разів. Нову економіку розвивають не лише дефіцити матеріальних (і природних)
ресурсів, але все у більшій мірі достатність ресурсів інформації і знань. Питома енергоємність
господарської діяльності продовжує знижуватися, хоча загальне енергоспоживання досі зростає.
Більшість міжнародних організацій системи ООН включили у свою діяльність істотну
екологічну складову, орієнтовану на перехід до сталого розвитку. Експерти Всесвітнього банку
визначили сталий розвиток як процес управління сукупністю (портфелем) активів, спрямований
на збереження і розширення можливостей, наявних у людей. Активи в цьому визначенні включають не лише традиційно підраховуваний фізичний капітал, але також природний і людський
капітал. Щоб бути сталим, розвиток повинен забезпечити зростання або принаймні незменшення у часі усіх цих активів. Для раціонального управління економікою країни застосовується та
ж логіка, що використовується для раціонального управління особистою власністю.
Відповідно до наведеного визначення сталого розвитку головним показником сталості, розробленим Всесвітнім банком, є «істинні темпи (норми) збереження» або «істинні норми інвестицій» в країні. Прийняті зараз підходи до виміру накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію природних ресурсів, таких як ліси і нафтові родовища, з одного боку, а, з
іншого — інвестиції в людей — один з найцінніших активів будь-якої країни. При переході на
обчислення істинних темпів заощаджень (інвестицій) цей недолік виправляється коригуванням
темпів заощаджень, що розраховуються традиційними методами: у бік зменшення — шляхом
оцінки виснаження природних ресурсів і збитку від забруднення довкілля (втрата природного
капіталу), і у бік збільшення — шляхом обліку зростання людського капіталу (передусім через
інвестиції в освіту і базове медичне обслуговування).
Концепція сталого розвитку з'явилася у результаті об'єднання трьох основних точок зору:
економічної, соціальної і екологічної.
Економічний підхід до концепції сталого розвитку базується на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути створений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і створюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-,
енерго- і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток та переробку сировини,
створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Проте
при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний, або природний, або людський капітал) і якою мірою різні види капіталу взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунку. З'явилися два види сталості — слабка, коли йдеться про незменшуваний в
часі природний та створений капітал, і сильна — коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновлюваних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження
стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на скорочення числа руйнівних
конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також
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більш повне використання практики сталого розвитку, наявної в недомінуючих культурах. Для
досягнення сталості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливе досягнення не лише внутрішньо-, але і міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Опираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна
брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації
рішень, контролювати їх виконання.
З екологічної точки зору, сталий розвиток повинен забезпечувати цілісність біологічних і
фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Більше того, поняття «природних» систем і ареалів
мешкання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як,
наприклад, місто. Основна увага відводиться збереженню здатностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх в деякому «ідеальному» статичному
стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного різноманіття
скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.
Узгодження цих різних точок зору і їх реалізація за допомогою конкретних заходів, що є
засобами досягнення сталого розвитку — завдання величезної складності, оскільки усі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості усередині одного покоління (наприклад, відносно розподілу доходів) і надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного і екологічного елементів породжує нові ідеї відносно
вартісної оцінки та інтерналізації (врахування в економічній звітності підприємств) зовнішніх
впливів на довкілля. Нарешті, зв'язок соціального і екологічного елементів викликав інтерес до
таких питань як внутрішньопоколінна та міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав
майбутніх поколінь і участі населення в процесі ухвалення рішень.
Важливим питанням в реалізації концепції сталого розвитку — особливо у зв'язку з тим,
що вона часто розглядається як еволюціонуюча — стало виявлення його практичних і вимірюваних індикаторів. У цьому напрямі зараз працюють як міжнародні організації, так і наукові кола. Виходячи з вищезгаданої тріади, такі індикатори можуть пов'язувати усі ці три компоненти і
відображати екологічні, економічні та соціальні (включаючи психологічні, наприклад, сприйняття сталого розвитку) аспекти.
Поява концепції СР підірвала фундаментальну основу традиційної економіки — необмежене економічне зростання. В одному з основних документів Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) «Порядку денному на XXI століття», в
розділі 4 (частина 1), присвяченому змінам у характері виробництва і споживання, простежується думка, що потрібно йти далі концепції сталого розвитку, коли говориться, що деякі економісти «ставлять під сумнів традиційні поняття економічного зростання», і пропонуються пошуки «схем споживання і виробництва, які відповідають істотним потребам людства».
Традиційна економіка стверджує, що максимізація прибутку і задоволення споживачів у
ринковій системі сумісно з максимізацією благополуччя людей, і що недоліки ринку можна виправити державною політикою. Інша вважає, що короткострокова максимізація прибутку і задоволення індивідумів-споживачів зрештою приведе до виснаження природних і соціальних ресурсів, на яких грунтується добробут людей і виживання біологічних видів.
Прогрес економічної науки привів до все більшого врахування природного фактора. З одного боку, більшість традиційних природних ресурсів стали дефіцитними. Причому це відноситься не лише до невідновлюваних ресурсів, але також і до так званих відновлюваних ресурсів
— передусім ресурсів екосистем (екосистемних «товарів» та «послуг») і біорізноманіття. Одне з
визначень сталого розвитку — це невиснажуваний розвиток в довгостроковому, міжпоколінному плані. Оскільки природа є основою життєдіяльності людини, її виснаження і деградація при
існуючих економічних відносинах негативно позначається на соціальних відносинах, зростанні
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убогості і структурах виробництва та споживання. З іншого боку, виявилось, що багато відновлюваних природних благ не мають належної цінності, що є джерелом їх виснаження і деградації. Тому стався перехід до екологічної економіки і економіки сталого розвитку. В той же час
взаємодія соціальних і екологічних чинників привела до розгляду ще одного чинника виробництва — соціального капіталу.
Історія концепції сталого розвитку
Ідеї створення ідеальної моделі існування суспільства були запропоновані ще античними
філософами. Так одна з основних тем вчення Платона (428 р. до н. е. - 347 р. до н. е.) – це ідея
устрою «ідеальної» або «справедливої» держави (360 р. до н. е.). Не менш відомі висловлювання учня Платона Арістотеля, автора праці «Політика» (335 - 322 рр. до н. е). Арістотелівська
«Політика» є трактатом, який містить початки соціальної і політичної філософії, політології і
теорії управління.
Не менш відомі роботи Томаса Мора, автора книги «Утопія» (1516 р.) і Томазо Кампанеллі, творця «Міста Сонця» (1602 р.). Ці роботи були присвячені опису ідеальної держави, побудованої на принципах справедливості і стабільного розвитку суспільства.
Друга половина 18 століття ознаменувалася промисловою революцією в Англії. Головна
особливість цього часу - поява машин. Використання машин привело до багатократного примноження можливостей людини і, як наслідок, до багатократного посилення дії людини на навколишнє середовище. Збільшення можливостей людини, в свою чергу, привело до народження
ідеї про необмежене економічне зростання. Першим, хто засумнівався в ідеї безмежного людського розвитку, був англійський учений, священник Томас Роберт Мальтус, автор праці «Есе про
принципи народонаселення» (1798 р.). У своїй праці Т. Мальтус поставив під сумнів безмежність людського розвитку. Він вважав, що чисельність людей зростає у геометричній прогресії,
тоді як засоби існування - в арифметичній. Таким чином зростання чисельності народонаселення стримуватиметься постійними війнами, епідеміями і голодом. Так був покладений початок
теорії про обмеженість природних ресурсів. Проте, ідеї Т. Мальтуса випередили свій час і їм не
приділили необхідної уваги.
Кінець 19 століття - початок 20 століття характеризувалися появою терміну і теорії «Ноосфери». Термін був запропонований французьким вченим Едуардом Леруа, а теорія розвинена
видатним українським вченим Володимиром Івановичем Вернадським. Теорія ноосфери описує
тісну взаємодію людини і природи.
Незважаючи на посилення уваги вчених до проблем взаємовідносин людини і природи,
жодних змін у людському розвитку, що носить яскравий антропоцентричний характер, не відбулося. Навпаки, антропогенне навантаження на природні екосистеми продовжувало збільшуватися. Стрімке зростання народонаселення, зародження і розвиток атомної промисловості,
«зелена революція», гонитва за надприбутком - ось, мабуть, лише деякі моменти людського розвитку, які привели у 20 столітті до катастрофічної переексплуатації природних ресурсів. Надмірний вплив на навколишнє середовище ставав усе більш очевидним, як і необхідність вирішення проблем, що виникали.
Першим, хто замислився про глобальні проблеми сучасності, стала міжнародна неурядова
організація «Римський клуб» (The Club of Rome), створена у 1968 році італійським промисловцем Ауреліо Печчеї і генеральним директором з питань науки ОЕСР Олександром Кінгом. Ця
організація об'єднала представників світової фінансової, політичної і наукової еліти.
У 1970-х «Римський клуб» ініціює і спонсорує перші дослідження, присвячені глобальній
проблематиці людського розвитку. Авторами досліджень стають американські учені
Джей Форрестер і Денніс Медоуз. Для вивчення довгострокових тенденцій світового розвитку
вони вперше в історії застосували комп'ютерне моделювання. Під керівництвом
Дж. Форрестера з'явилися математичні моделі «Мир-1» і «Мир-2». Результати, отримані в ході
досліджень цих моделей, лягли в основу книги Дж. Форрестера «Світова динаміка», яка була
опублікована у 1971 році. Модель Д. Л. Медоуза «Мир-3» є продовженням моделі
Дж. Форрестера «Мир-2». 12 березня 1972 року у Вашингтоні, в Смітсонівському інституті, публіці була представлена доповідь Римського клубу «Межі зростання», що містила висновки,
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отримані за допомогою цієї моделі, суть яких полягала в тому, що при збереженні нинішніх тенденцій до зростання в умовах обмеженої по своїх масштабах планети вже наступні покоління
людства досягнуть меж демографічного і економічного зростання, що приведе світову систему
до неконтрольованої кризи і краху. «Межі зростання» викликали резонанс у політичних колах і
створили сильний вплив на світогляд багатьох людей. Проте, реакція на цю доповідь була неоднозначною, окрім позитивних відгуків, книга викликала запеклу критику у свою адресу. Незважаючи на деякі недоліки, які мала ця доповідь, переоцінити її роль важко. Вважається, що
доповідь «Межі зростання» є відправною точкою не лише в створенні концепції сталого розвитку, але і у формуванні екозбалансованої політики у багатьох державах.
Першою віхою у становленні історії концепції сталого розвитку можна вважати Конференцію ООН з проблем навколишнього середовища, яка пройшла у Стокгольмі у червні 1972 року. Саме на Стокгольмській конференції було уперше включено у міжнародний порядок денний
питання про взаємозв'язок між економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього середовища. За підсумками конференції була прийнята Декларація Конференції ООН з проблем
навколишнього середовища, яка містила 26 принципів і план дій, що включав 109 принципів.
Принципи, які входили до Стокгольмської декларації з проблем навколишнього середовища,
уперше містили збірки законів по природоохоронній діяльності на державному і міжурядовому
рівні. Конференція у Стокгольмі започаткувала розвиток природоохоронної політики на державному рівні та природоохоронного руху у світовому масштабі.
Також у 1972 році, в грудні, була заснована Програма ООН з навколишнього середовища
(UNEP, ЮНЕП), яка залишається і сьогодні провідною установою у світі з проблем навколишнього середовища.
Десятьма роками пізніше, у жовтні 1982 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН у
Вашингтоні, приймається «Всесвітня хартія природи» («The World Charter of Nature Defense»), в
якій проголошується ряд принципів збереження природи, відповідно до яких повинна спрямовуватися і оцінюватися будь-яка діяльність людини, яка стосується природи. Перший з принципів Хартії свідчить: «Природу необхідно поважати і не порушувати її основні процеси».
У 1983 році Генеральною Асамблеєю ООН засновується Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР або World Commission on Environment and Development WCED). Головою Комісії стає прем'єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундтланд. У завдання
Комісії Брундтланд входила розробка основних принципів, показників сталого розвитку, а також глобальної еколого-економічної програми дій.
У 1987 році за результатами роботи Комісії Г. Х. Брундтланд опубліковано доповідь
«Наше спільне майбутнє» («Our common future»), в якій і була представлена нова концепція
сталого розвитку, як альтернатива розвитку заснованого на необмеженому економічному зростанні. У доповіді «Наше спільне майбутнє» було уперше точно визначено поняття сталого розвитку, який трактується, як розвиток, при якому нинішні покоління задовільняють свої потреби,
при цьому не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовільняти свої потреби.
Проте, офіційне визнання ідеї, сформульованої в доповіді «Наше спільне майбутнє»,
отримано тільки у 1992 році на Міжнародній Конференції ООН з навколишнього середовища і
розвитку в Ріо-де-Жанейро. За підсумками роботи Комісії Г. Х. Брундтланд був прийнятий новий принцип світового розвитку, що отримав назву «Sustainable development».
Конференція в Ріо-де-Жанейро стала самою епохальною за всю історію людства, в ній
взяло участь більше 17 тис. чоловік зі 179 держав. Така безпрецедентна за масштабами і суттю
подія стала можливою через глобальну екологічну ситуацію, що нестримно погіршується. За
підсумками конференції була прийнята Декларація, яка підтверджувала Декларацію Конференції ООН з проблем навколишнього середовища, прийняту у Стокгольмі 16 червня 1972 року.
Другим документом, прийнятим на Конференції в Ріо-де-Жанейро, став «Порядок денний
на XXI століття», в якому кожній країні було рекомендовано розробити національну стратегію
сталого розвитку для забезпечення надійного соціально-економічного розвитку з урахуванням
необхідних природоохоронних заходів.
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Подальшими міжнародними подіями, присвяченими проблемам сталого розвитку, є Зустріч на вищому рівні «Планета Земля» (1997 рік, Нью-Йорк), присвячена огляду і оцінці здійснення Порядку денного на XXI століття, і Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі, на якому був представлений огляд десятирічного досвіду просування до сталого розвитку. За підсумками Йоганнесбурзького саміту були прийняті два документи: Йоганнесбурзька
декларація зі сталого розвитку і План виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі
сталого розвитку. Особливий пріоритет віддавався соціальним проблемам сталого розвитку: бідності, розвитку охорони здоров'я, особливо, санітарії, забезпеченню чистою питною водою і т.
д. Особливий акцент був зроблений на проблемі втрати біорізноманіття. Також, на Йоганнесбурзькому саміті обговорювалися нові проблеми, які не згадувалися на Конференції в Ріо-деЖанейро, такі як: торгівля, глобалізація, фінансування сталого розвитку.
Отже, людством у кінці минулого тисячоліття була обрана нова парадигма розвитку - парадигма сталого розвитку. На сьогодні альтернативи сталому розвитку не існує. Очевидність
нераціональності концепції розвитку у напрямку необмеженого економічного зростання, як і
неминучості її катастрофічного завершення не викликає сумнівів. Отже, майбутній розвиток
людства визначається, як розвиток, в якому будуть збалансовані соціальний і економічний розвиток відповідно до можливостей екосфери. Принципи сталого розвитку містять лише ідею, і не
містять конкретних рішень або інструментів його реалізації. Реалізація розвитку у рамках концепції сталого розвитку є складним фундаментальним завданням, вирішення якого, можливо,
містить майбутнє.
♦♦♦♦♦
1.3. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ∗
У червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), на якій було прийнято історичне рішення про зміну курсу розвитку усієї світової спільноти. Таке безпрецедентне рішення глав урядів і лідерів 179 країн, що зібралися на ЮНСЕД, було обумовлено глобальною екологічною ситуацією, що нестримно погіршується, і прогнозованою, на основі аналізу її динаміки, глобальною катастрофою, яка може
вибухнути вже у XXI ст. і спричинити загибель усього живого на планеті.
Серед проблем екологічного характеру, які, згідно нещодавно виданої Програмою ООН з
навколишнього середовища (ЮНЕП) доповіді «Глобальна екологічна перспектива - 2000»
(ГЕО- 2000), виявляться зміна клімату в результаті викиду парникових газів, нестача прісної
води і її забруднення, зникнення лісів і запустинювання, скорочення біорізноманіття, зростання
чисельності населення (і його переміщення), необхідність видалення відходів, забруднення повітря, деградація грунтів і екосистем, хімічне забруднення, виснаження озонового шару, урбанізація, виснаження природних ресурсів, порушення біогеохімічних циклів, поширення захворювань (включаючи появу нових) і т. д. Майже кожна з цих екологічних проблем може, якщо триватиме стихійний розвиток цивілізації, привести до загибелі людства і біосфери.
ЮНСЕД продемонструвала усвідомлення пагубності традиційного шляху розвитку, який
був охарактеризований як несталий розвиток, багатий кризами, катастрофами, омніцидом (загибеллю усього живого). Перехід на нову модель (стратегію) розвитку, що отримала назву моделі сталого розвитку, є природною реакцією світової спільноти, яка прагне до свого виживання
і подальшого розвитку.
Людство зіткнулося з протиріччями між своїми зростаючими потребами і нездатністю біосфери забезпечити їх, не руйнуючись. У результаті соціально-економічний розвиток набув характеру прискореного руху до глобальної екокатастрофи, при цьому ставиться під загрозу не
лише задоволення життєво важливих потреб і інтересів майбутніх поколінь людей, але і сама
можливість їх існування. Виникла ідея вирішити це протиріччя шляхом переходу до такого ци-
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вілізаційного розвитку, який не руйнує своєї природної основи, гарантуючи людству можливість виживання і подальшого безперервного, тобто керованого і сталого, розвитку.
Ідеї сталого розвитку відповідають об'єктивній вимозі часу і можуть вирішальним чином
вплинути на майбутнє, зіграти важливу роль у визначенні державних пріоритетів, стратегії соціально-економічного розвитку і перспектив подальшого реформування країн. Нова стратегія
розвитку цивілізації вже визначила позицію світової спільноти - об'єднати зусилля заради виживання людства і безперервного розвитку та збереження біосфери. Росія, що підписала документи згаданої Конференції ООН, узяла на себе серйозні зобов'язання з реалізації програми
всесвітньої співпраці, прийнятої на основі консенсусу.
Про поняття сталого розвитку
Термін «сталий розвиток» став широко вживаним після публікації доповіді, підготовленої
для ООН у 1987 р. спеціально створеною у 1983 р. Міжнародною комісією з навколишнього середовища та розвитку. У вітчизняному виданні цієї доповіді англійський термін sustainable
development перекладений як «сталий розвиток», однак слово sustainable має і інші значення:
«підтримуваний, самопідтримуваний», «тривалий, безперервний», «підкріплюваний», такий, що
«захищається».
Ще у доповіді «Всесвітня стратегія охорони природи» (1980 р.), представленій Міжнародним союзом охорони природи та природних ресурсів, підкреслювалося, що для того, щоб розвиток був сталим, слід враховувати не лише його економічні аспекти, але також соціальні та
екологічні. У 80-х роках проблеми зв'язку екології та розвитку особливо активно обговорювалися у працях вчених із дослідницького інституту «Worldwatch» («Всесвітня вахта») у США, і,
зокрема, його директора Л. Р. Брауна. ЮНЕП ще з середини 1970-х років широко використовувала поняття «розвиток без руйнування» (development without destruction), а далі отримало поширення поняття «екорозвиток» (ecodevelopment), що означає екологічно прийнятний розвиток,
тобто розвиток, який найменш негативно впливає на довкілля.
Можна вважати, що вже у Декларації Першої конференції ООН про навколишнє середовище (Стокгольм, 1972 р.) також був відзначений зв'язок економічного і соціального розвитку з
проблемами довкілля. У таке розуміння розвитку важливий внесок зробили наукові доповіді
Римського клубу і, особливо, доповідь «Межі зростання» (1972 р.), в яких формулювалися ідеї
переходу цивілізації від експоненціального економічного зростання до стану «глобальної динамічної рівноваги», від кількісного зростання - до «органічного» (якісного) та «нового світового
економічного ладу».
На ЮНСЕД широко використовувалося визначення, наведене в книзі «Наше спільне майбутнє». «Сталий розвиток - це такий розвиток, який задовільняє потреби теперішнього часу, але
не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовільняти свої власні потреби». Це визначення піддавалося критиці за нечіткість і антропоцентричність. Відзначалося, що визначення
поняття «сталий розвиток» повинно в явній формі включати і уявлення про збереження природного довкілля. Ось чому з наявних дефініцій потрібно усунути навіть приховані натяки на деградацію як людства, так і біосфери. Це в якійсь мірі зроблено в Концепції переходу Російської
Федерації до сталого розвитку, де під сталим розвитком розуміють «стабільний соціальноекономічний розвиток, що не руйнує своєї природної основи». Далі це представлення конкретизується. «Покращення якості життя людей повинно забезпечуватися в тих межах господарської
ємності біосфери, перевищення яких призводить до руйнування природного біотичного механізму регуляції довкілля і його глобальних змін».
Згадана вище Концепція переходу Російської Федерації до сталого розвитку була представлена Урядом РФ і затверджена Указом Президента РФ № 440 від 1 квітня 1996 р. У Концепції відзначено, що «наслідуючи рекомендації та принципи, викладені у документах Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), керуючись ними, є
необхідним і можливим здійснити в Російській Федерації послідовний перехід до сталогоо розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення соціально-економічних завдань і проблем збереження сприятливого довкілля і природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб
нинішнього та майбутніх поколінь людей».
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Ця Концепція була прийнята за рекомендацією ЮНСЕД, в документах якої уряду кожної
країни пропонувалося розробити і затвердити свою національну стратегію сталого розвитку.
Саме після ЮНСЕД стало зрозумілим, що якщо не будуть вирішені проблеми довкілля, то
усі завоювання цивілізації будуть під загрозою знищення. Вони можуть зникнути тому, що усе
людство потрапить у пучину планетарної екологічної катастрофи, оскільки багатства природи,
можливості самовідновлення біосфери виявляться повністю вичерпаними. Стало ясним, що необхідно докорінно змінити модель розвитку людства і навіть сам спосіб життєдіяльності кожної
людини, провести найкардинальніші за всю історію людства цивілізаційні трансформації, які
забезпечили б його виживання.
Увесь світ, і Росія у тому числі, стоїть на порозі третьої, після агрікультурної та індустріальної, цивілізаційної революції, не менше, а може навіть, і фундаментальнішої ніж дві попередні. Стратегію сталого розвитку неможливо створити, виходячи з традиційних загальнолюдських уявлень та цінностей, стереотипів мислення. Вона вимагає створення нових наукових та
світоглядних підходів, що відповідають не лише сучасним реаліям, але і передбачуваним перспективам розвитку у III тисячолітті.
Поняття сталого розвитку повинно визначатися через дві основні ознаки такого розвитку антропоцентричну та біосфероцентричну. Під антропоцентричною ознакою у широкому сенсі
розуміють виживання людства (країни) та здатність (можливість) його подальшого безперервного (сталого), безперервно довгого розвитку, щоб наші нащадки мали не менші можливості, у
порівнянні із нинішнім поколінням, задоволення своїх потреб у природних умовах і екологічних умовах Землі та космосу (принцип рівності можливостей поколінь у плані задоволення своїх потреб). Біосфероцентрична (у загальному випадку - екологічна) ознака поняття пов'язана зі
збереженням біосфери як природної основи усього життя на Землі, необхідної умови її сталості
та природної еволюції, так щоб подальший розвиток людства не відбувався в екофобній формі.
У книзі «Наше спільне майбутнє» відзначається, що «стратегія сталого розвитку спрямована на
досягнення гармонії між людьми та між суспільством і природою». Цей принцип можна охарактеризувати як принцип коеволюції природи та суспільства.
Сказане дозволяє визначити сталий розвиток як стратегію соціоприродного розвитку, яка
забезпечує виживання і безперервний прогрес суспільства і не руйнує природне середовище,
особливо біосферу.
Перехід до сталого розвитку передбачає поетапне відновлення природних екосистем до
рівня, який забезпечує сталість навколишнього середовища і при якому з'являється реальна можливість існування майбутніх поколінь людей, задоволення їх життєво важливих потреб та інтересів. Формулювання нової стратегії розвитку означає поступове об'єднання в єдину самоорганізуючу систему економічної, екологічної та соціальної сфер діяльності. У цьому сенсі сталий
розвиток передбачає, як мінімум, економічну ефективність, біосферосумісність та соціальну
справедливість при загальному зниженні антропогенного тиску на біосферу.
Організація господарської діяльності, що не руйнує біосферу, а зберігає її, тобто екологодопустимої, що не виходить за межі ємності екосистем, – один із центральних напрямків становлення майбутнього сталого суспільства. Біосфера, з цієї точки зору, повинна розглядатися вже
не лише як комора і постачальник ресурсів, а як фундамент життя, збереження якого має бути
обов'язковою умовою функціонування соціально-економічної системи та її окремих елементів.
Поки не існує задовільного науково-обгрунтованого підходу до створення цілком біосферосумісного господарства. Господарська діяльність у XX ст., орієнтована на швидкі темпи економічного зростання, стала руйнівною силою для людини і біосфери. Але й досі біосферосумісна економіка виглядає як чергова утопія і незрозумілі шляхи та механізми її формування, які
влаштували б сучасну цивілізацію. Вирішення цього еколого-економічного протиріччя можливе при умові створення нової моделі господарювання, рівноважної або сталої економіки, що базується на принципах всебічної та повної інтенсифікації та екологізації.
Глибинна суть переходу до сталого розвитку полягає у виживанні людства та одночасному збереженні біосфери, іншими словами, у збереженні біосфери та цивілізації. Проте для того,
щоб вижити, зберегтися як унікальний біологічний вид, людині необхідно кардинальним чином
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трансформувати усі сфери своєї діяльності у напрямку істотного зменшення тиску на біосферу майже на порядок. Це дуже складна задача, і її виконання багато в чому суперечить тому, що
характерно для моделі несталого або економоцентричного розвитку, який розпочався з переходом людства до виробничого господарства. Екологічну неспроможність цієї моделі особливо
яскраво продемонструвало XX століття.
XXI століття може виявитися переломним в історії цивілізації, бо протягом нього повинно вирішитися головне питання - бути чи не бути людству. Перехід до сталого розвитку і дозволить його вирішити, оскільки створює можливість виживання і подальшого безперервного
розвитку цивілізації, але в істотно зміненій, біосферосумісній формі, коли людина не руйнує
природне середовище свого існування - цю природну колиску будь-якого життя, у тому числі і
розумного. Нині у цілому світі розробляється концепція сталого розвитку, яка повинна у науковому плані перетворитися на теорію, а в практичному - на стратегію сталого розвитку, і світова
спільнота повинна реалізувати цю стратегію, щоб вижити.
Власне кажучи, саме на початковому етапі переходу світової спільноти до нової форми
(стратегії) розвитку важливо об'єднати вже існуючі в різних країнах і дослідницьких колективах
наукові розробки та їх результати, які сприяли б формуванню образу нашого сталого майбутнього.
Взаємозв'язок сталого розвитку та безпеки
Процес переходу до сталого розвитку є глобальним і окремо взята країна не може перейти
на цей шлях поки інші країни залишатимуться у рамках старої моделі розвитку. Ось чому важливо використати процес глобалізації, що стихійно розпочався, і направити, передусім, його
економічну, екологічну і соціальну складові на реалізацію цілей сталого розвитку. Тим самим
процес глобалізації, що розгортається за ініціативою постіндустріальних держав, транснаціональних корпорацій і всесвітніх організацій, став би сприяти переходу світової спільноти не до
постіндустріального, а до сталого майбутнього усієї цивілізації.
У переході до сталого розвитку Росія має ряд особливостей (в першу чергу це високий інтелектуальний потенціал і наявність територій, мало порушених господарською діяльністю, які
становлять більше 60 % усієї території країни), завдяки яким вона може зіграти роль лідера у
переході до нової цивілізаційної моделі розвитку. Нині важливо вийти з системної кризи, набути відносно стабільного і безпечного стану, з якого можна з найменшими втратами розпочати
перехід на траєкторію сталого розвитку.
Як вже відзначалося, глибинна суть сталого розвитку полягає у збереженні і цивілізації, і
біосфери. Видається доцільним звернути особливу увагу на зв'язок ідей сталого розвитку та
становлення ноосфери. Ноосферна орієнтація сталого розвитку висуває на перше місце інтелектуально-духовні та раціонально-інформаційні чинники та ресурси, які на відміну від матеріально-речових і природних ресурсів та чинників безмежні і створюють основу для виживання і
безперервно довгого розвитку цивілізації. Саме тому в завершальній частині Концепції переходу Російської Федерації до сталого розвитку йдеться про ноосферу як цільову орієнтацію сталого розвитку, етап розвитку цивілізації, коли критерієм індивідуального і національного багатства стануть духовні цінності і знання людини, що живе в гармонії з довкіллям.
Про це нагадав Президент РФ В. В. Путін на діловому саміті країн АТЕС «Бізнес і глобалізація», що відбувся 15 листопада 2000 р., відзначивши, що на фундаменті вчення про ноосферу фактично будується концепція сталого розвитку. Зробити таке нагадування доречно і нам щоб підкреслити, що ідея сталого розвитку, яка досить часто видається за суто західну, має російські корені, і звернути увагу на вже виявлену специфіку переходу Росії до сталого розвитку.
Це важливо і тому, що державна стратегія повинна містити не лише загальні рекомендації
відносно подальшого розгортання господарської, організаційно-управлінської та іншої практичної діяльності, вона повинна також стати світоглядним орієнтиром для усього XXI ст. і навіть
для усього III тисячоліття. Саме у цьому столітті і тисячолітті повинно вирішитися протиріччя
між старою моделлю цивілізаційного розвитку (тобто несталого розвитку) і досі тільки теоретично декларованою моделлю сталого розвитку, якій, на наш погляд, потрібно надати ноосфер-
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ну орієнтацію. Залежно від цього XXI ст. стане або віком глобальної антропоекологічної катастрофи, або віком виживання і сталого розвитку цивілізації.
Специфіка переходу Росії до сталого розвитку, окрім сказаного вище про необхідність його ноосферної орієнтації, пов'язана з тим, що цей перехід за історичними масштабами часу
співпадає з переходом до ринкових відносин і демократії. Важливо, щоб подальші реформи і
державні рішення орієнтувалися на стратегію сталого розвитку країни, а не на модернізаційні
рецепти прибічників руху по моделі несталого розвитку. Якщо стратегія сталого розвитку опиниться у фокусі сформованої зараз національної ідеї, Росія отримає шанс відійти від модернізаційно-наздоганяючих перетворень, що відводять на периферію світового розвитку, ми зможемо
перейти до випереджаючих і збалансованих дій шляхом ухвалення комплексних рішень у дусі
нової цивілізаційної парадигми.
Ще одна важлива концептуальна ідея пов'язана з актуальною необхідністю сполучення
концепції переходу до сталого розвитку з концепцією національної безпеки. Наявні протиріччя
між вже розробленими концепціями безпеки (у тому числі і в нових редакціях) і Концепцією
переходу РФ до сталого розвитку. Це зумовлено в основному тим, що забезпечення безпеки до
цих пір вбачалося у рамках старої моделі, тобто моделі несталого розвитку. Відповідно до такого світоглядного принципу ухвалення державних рішень носить несистемний, в основному відомчий характер. В існуючій практиці ухвалення державних рішень є протиріччя, яке необхідно
вирішити, щоб істотно підвищити їх ефективність. Це протиріччя полягає в тому, що державні
рішення приймаються, як правило, без урахування забезпечення безпеки їх реалізації, а вже потім приймаються рішення Радою безпеки в її області компетенції.
Наведемо характерний приклад подібної процедури ухвалення рішень. Уряд РФ обговорює і приймає Державну стратегію соціально-економічного розвитку країни і тільки майже через рік починається розробка нової редакції Державної стратегії економічної безпеки Російської
Федерації.
Як правило важливі державні рішення приймаються без урахування забезпечення безпеки
і в інших сферах, і це зумовлено передусім неадекватним уявленням про роль і місце безпеки в
процесах розвитку. Найчастіше під безпекою розуміють собливу сферу діяльності, яка доповнює основний вид діяльності, захищає його від зовнішніх або внутрішніх загроз і небезпек. Певною мірою подібне розуміння безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави (об'єкту безпеки) від внутрішніх і зовнішніх загроз правомірно і навіть відображено у федеральному законі «Про безпеку» (1992 р.). В той же час, якщо забезпечення безпеки розуміти як захист основної діяльності, то відбувається роздвоєння діяльності на
основну і додаткову, пов'язану із забезпеченням безпеки. До того ж у рамках моделі несталого
розвитку безпеку можна забезпечити лише тимчасово і на наймінімальнішому рівні.
Ось чому ідея реалізувати забезпечення безпеки через розвиток є найбільш плідною для
вирішення проблеми безпеки. В цьому випадку роздвоєння діяльності зникає, основна творча
діяльність і забезпечення безпеки співпадають, оскільки модель сталого розвитку є одночасно і
моделлю безпечного розвитку. Якщо ми приймаємо принцип забезпечення безпеки через розвиток, то це однозначно призводить до забезпечення безпеки саме через сталий розвиток, і іншої моделі розвитку, де могла б бути гарантована безпека, причому на тривалий час, просто не
існує.
ЮНСЕД пов'язала розвиток з охороною довкілля, а ми зараз повинні вийти на ширшу
концепцію, пов'язавши розвиток з безпекою в усіх сферах. Це означає, що сказане вище відноситься не лише до проблеми екологічної безпеки, але і до усіх видів соціально-економічної та
іншої діяльності, особливо якщо приймаються рішення на державному рівні (адже держава якраз і є основним суб'єктом забезпечення безпеки особи, суспільства і самої держави). Таким чином, йдеться про одночасне забезпечення економічної ефективності і економічної безпеки, соціальної справедливості і соціальної безпеки, екологічної безпеки і коеволюційного розвитку.
Адже особливістю переходу кожної суверенної держави є реалізація нею своїх національних інтересів (у тому числі в плані забезпечення безпеки), а зараз і одночасна за історичними
масштабами орієнтація на перехід до сталого розвитку. Абсолютно очевидно, що вирішення
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цього протиріччя пов'язане з тим, що забезпечення безпеки повинно все більшою мірою здійснюватися через розвиток і все меншою - через захист, що змушує знайти консенсус між новим
світоглядом, що відповідає ідеї сталого розвитку, і світоглядом, на якому досі грунтувалося забезпечення безпеки будь-якої держави через захист.
Саме тому реальний перехід до сталого розвитку розпочнеться тільки тоді, коли на рівні
державного управління рішення по забезпеченню безпеки стануть прийматися одночасно з
рішеннями по основних видах діяльності. Сталий розвиток - це не лише системна єдність
економічних, соціальних і екологічних видів і аспектів діяльності, але і іманентний взаємозв'язок розвитку та безпеки, це забезпечення безпеки через розвиток і розвиток через забезпечення
безпеки.
Враховуючи вище сказане, важливо в усіх розділах проекту обговорюваної стратегії пов'язати перехід до сталого розвитку із забезпеченням національної і інших видів безпеки (як це
зроблено відносно екології і процесу екологізації). Це важливо передусім для того, щоб не поступили «як завжди» і, прийнявши стратегію, через деякий час не стали розробляти стратегію її
захисту, тобто її безпечної реалізації.
Нині в усіх країнах світу і, у тому числі, як вже відзначалося, в Росії, забезпечення безпеки розуміють та реалізують відповідно до моделі несталого розвитку. Така традиційна орієнтація в області безпеки стикається зі все більшими труднощами і, в принципі, безперспективна,
незважаючи на усі зростаючі фінансові і адміністративно-організаційні ресурси, що вкладаються у цей напрямок людської діяльності. Важливо концептуально-світоглядно усвідомити неефективність традиційного підходу до забезпечення безпеки в усіх видах діяльності і для усіх об'єктів (для людства, біосфери, держави, особи і соціуму) і розробити новий теоретикометодологічний підхід до вирішення цієї життєво важливої проблеми.
Перехід до сталого розвитку передбачає забезпечення безпеки в усіх відношеннях, а загальна безпека, як вже відзначалося, реалізується на шляху сталого розвитку. Такий тісний взаємозв'язок загальної (і глобальної) безпеки країни та світової спільноти і сталого розвитку визначає особливості подальшого людського існування. Як методологічна основа подібного бачення повинні використовуватися усі засоби дослідження майбутнього, включаючи прогнозувальні, футурологічні, системні, ноосферні та інші підходи, що визначають специфіку проблеми
безпеки.
Безпека – це деякий інваріант існування та розвитку, характерний для будь-якої моделі
розвитку цивілізації. Навіть у рамках моделі несталого розвитку необхідно досягнути певного
рівня стабільності і безпеки для того, щоб можна було здійснювати перехід до стратегії сталого
розвитку. У річній доповіді про роботу ООН за 1999 р. «Відвертання воєн та лих: глобальний
виклик зростаючих масштабів» Генеральний секретар ООН підкреслив, що «справедливий та
сталий розвиток є однією з необхідних умов забезпечення безпеки, проте забезпечення мінімальних стандартів безпеки, у свою чергу, є однією з передумов розвитку, а прагнення вирішити
одне завдання у відриві від іншого не має сенсу».
Ось чому існують принципи забезпечення безпеки, які є специфічними для моделі несталого розвитку і для моделі сталого розвитку. Існують також принципи, загальні для обох моделей. Так, наприклад, основні принципи забезпечення безпеки, згадані у федеральному законі
«Про безпеку», характерні як для традиційної моделі розвитку, так і для моделі сталого розвитку. Серед них – законність, дотримання балансу життєво важливих інтересів особи, суспільства
і держави, взаємна відповідальність особи, суспільства і держави відносно забезпечення безпеки, інтеграція з міжнародними системами безпеки.
Виділення цих принципів диктувалося переходом від колишнього, радянського, типу суспільства і держави до демократичного і правового. Тепер же у світлі концепції забезпечення
безпеки через сталий розвиток потрібно виділення нових основних принципів.
Як вже неодноразово відзначалося, у рамках нової стратегії безпека і розвиток (саморозвиток) виявилися настільки взаємопов'язаними, що забезпечення безпеки цивілізації, в принципі, неможливе без переходу на шлях сталого розвитку. І навпаки, сталий розвиток, тобто збере-
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ження людської культури і біосфери, неможливий без забезпечення їх спільної безпеки. Розглянемо далі ряд принципів забезпечення безпеки через сталий розвиток.
Процес глобалізації забезпечення безпеки
Процес глобалізації, що розгорнувся, істотно впливає на постановку проблеми безпеки.
Стає очевидним, що зусилля, які спрямовані на забезпечення безпеки окремо взятого об'єкту
безпеки (держави, суспільства, особи, фірми і т. п.) повинні одночасно сприяти і глобальній
безпеці, тобто безпеці усього людства. Це означає, що безпека будь-якого об'єкту (суб'єкта) не
може бути забезпечена повною мірою без забезпечення глобальної безпеки. А оскільки безпека
цивілізації залежить від збереження біосфери, її сталості і природної еволюції, то необхідне забезпечення безпеки (збереження) природного середовища.
Отже, перехід до сталого розвитку можливий лише в глобальному масштабі, в погодженокогерентному режимі усіх об'єктів безпеки (і суб'єктів також), тобто будь-які рішення і дії із забезпечення безпеки будь-якого об'єкту не повинні суперечити міжнародно-глобальним імперативам сталого розвитку. Сказане відноситься не лише до екологічної безпеки, але і до будьякого виду безпеки – до економічної, інформаційної, соціальної і т. д. Звідси випливає також,
що в старій моделі – моделі несталого розвитку – не може бути забезпечена безпека ні усього
людства, ні окремо взятої держави незалежно від того, за яким типом планується її забезпечення (американським, північнокорейським і т. п.). На початку XXI ст. забезпечення безпеки держави, суспільства, особи, усієї людської культури залежить не лише від окремо взятого об'єкту і
суб'єкта безпеки, але і від того, чи здійснюється перехід до сталого розвитку усього людства.
Крім того, це означає, що будь-які процеси у будь-якому напрямку глобалізації – економічному,
фінансовому, культурному, інформаційному і т. д. – також повинні «працювати» не на стару
модель цивілізації, а на глобально-керований сталий розвиток.
Системно-синергетичний характер безпеки
Сказане вище свідчить про системний характер забезпечення безпеки через сталий розвиток, оскільки в одне системне ціле об'єднуються глобальний, регіональний, національнотериторіальний і локальний аспекти, але на базі планетарних імперативів. Системносинергетичний характер проблеми безпеки проявляється і при об'єднанні в одне ціле різних видів безпеки, що реалізується в Концепції національної безпеки Російської Федерації і аналогічних документах інших держав.
Таке системно-синергетичне бачення істотно поглиблюється, якщо ми розглядаємо забезпечення безпеки через перехід до сталого розвитку. Синергетичний характер останнього проявляється передусім в тому, що він об'єднує в цілісну систему як мінімум три сфери людської діяльності - економічну, соціальну і екологічну, створюючи системний ефект сталого розвитку.
Замість моделі несталого розвитку, що грунтується на домінуванні економічної ефективності,
модель сталого розвитку орієнтується у своїй системній єдності на реалізацію як мінімум трьох
сумісних цілей - на забезпечення економічної ефективності, досягнення соціальної справедливості і наслідування екологічних імперативів, що в сукупності повинно дати синергетичний
ефект сталій безпеці (безпечній сталості). Очевидно, що відповідні види безпеки (економічна,
соціальна і екологічна) повинні іманентно сполучатися із згаданими вище цілями сталого розвитку, з яких, мабуть, лише мета забезпечення екологічної безпеки є відносно новою, а дві інші,
в тій чи іншій мірі, вже реалізувалися (найкраще, хоча і тимчасово, - мета досягнення економічної ефективності в ринковій економіці).
Системно-синергетичний характер забезпечення безпеки через перехід до сталого розвитку не виключає протиріч між основними його складовими, і загальне рішення передбачає, що
на різних етапах такого переходу на пріоритетне місце висуватиметься будь-яка з них (наприклад, в Росії найближчими роками – економіка, а не екологія). Нарешті доречно відзначити, що
системно-синергетичний характер безпеки, який забезпечується через сталий розвиток, не зводиться лише до згаданих трьох складових єдиної системи сталого розвитку. Він передбачає усі
види безпеки, і передусім ті, які виділяються в Концепції національної безпеки Російської Федерації. Проте забезпечення безпеки через сталий розвиток не може сприйматися лише як захист життєво важливих інтересів об'єкту безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Захист від
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загроз іманентно входить у сталий розвиток. Розділення на «розвиток» і «безпеку» можливо
лише у рамках моделі несталого розвитку.
Випереджаючий характер забезпечення безпеки
Забезпечення безпеки у рамках моделі несталого розвитку і нової цивілізаційної моделі в
темпоральному аспекті носить принципово різний характер. У рамках старої моделі забезпечення безпеки реалізується, в основному, при появі серйозних відхилень від природного розвитку - реальних загроз, катастроф, катаклізмів, лих і т. п. Більше того, серед принципів забезпечення безпеки не виділений принцип відвертання цих відхилень. Сказане, однак, не означає, що
у рамках моделі несталого розвитку не використовуються превентивні заходи, вони просто не
носять загального і обов'язкового характеру. У разі загрози для всього людства, яка може спричинити планетарну катастрофу, усунення останньої можливо тільки через ухвалення випереджаючих рішень і реалізацію превентивних заходів. Але для цього необхідна кардинальна зміна
форми (стратегії) розвитку, перетворення його із стихійного в глобально-керований, на базі
принципу попередження (15-й принцип Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього середовища та розвитку). У рамках нової моделі розвиток перестає бути стихійним процесом, а стає
сталим безпечним розвитком. Розвиток відповідно до такої нової форми цивілізаційної самоорганізації має бути одночасно і випереджаючим саморозвитком, в руслі якого можливо заздалегідь передбачати і запобігати загрозам і небезпекам внутрішнього і зовнішнього характеру.
Самоорганізаційно-випереджаючий характер управління при переході до сталого розвитку дозволить вирішувати проблеми забезпечення безпеки вже на стадії перетворення потенційних загроз на реальні, як правило, шляхом відвертання появи цих загроз. Якщо у рамках моделі
несталого розвитку ми маємо справу з реальними загрозами, катастрофами і їх несприятливими
наслідками, то у рамках нової моделі, що об’єднує в одне ціле системно-синергетичний розвиток і безпеку, повинна бути передбачена система відвертання і усунення реальних загроз і небезпек, а тим більше стихійних лих і антропогенних катастроф.
У системі сталого розвитку повинно бути реалізоване випереджаюче забезпечення усіх
видів безпеки. Цей випереджаючий механізм забезпечення безпеки має бути вбудований в систему реалізації переходу до сталого розвитку як розвитку, що самоорганізується, орієнтованого
на нові культурно-цивілізаційні цілі.
Інформаційно-консенсусний характер забезпечення безпеки
Одна з основних відмінностей у забезпеченні безпеки в рамках старої і нової моделей цивілізаційного розвитку пов'язана з тим, що задіяні різні засоби і сили. У рамках моделі несталого розвитку до сил і засобів забезпечення безпеки відносяться різного роду силові структури
(наприклад, згадані в ст. 12 федерального закону «Про безпеку»).
Якщо взяти за кінцеву мету переходу до сталого розвитку становлення ноосфери
(ноосферної цивілізації, ноосферної культури), то стає очевидним, що в суспільстві сталого розвитку військово-силові засоби не є основними. Домінуючими є раціонально-консенсусні засоби, що мають інформаційну природу. Вони вже починають застосовуватися, наприклад, при забезпеченні безпеки держав-учасниць Договору про колективну безпеку. Якщо виникає загроза
безпеці, територіальній цілісності та суверенітету однієї або декількох держав-учасниць, або загроза цілому світу, держави-учасніці негайно приводять в дію механізм спільних консультацій з
метою координації своїх позицій і вжиття конкретних заходів для усунення загрози, що виникла. Відвертання воєн і озброєних конфліктів, усунення реальних загроз повинні досягатися урегулюванням спірних питань, міжнародних і регіональних криз - виключно політичними, погоджувальними засобами. Один з принципів забезпечення безпеки держав-учасниць - принцип
ухвалення рішень з головних питань забезпечення колективної (загальної) безпеки на основі
консенсусу.
У прийдешній ноосфері згадані принципи, в силу глобального характеру забезпечення
безпеки цивілізації, повинні мати планетарний статус, поширюватися на усі держави, народи і
соціуми. Це можливо лише у тому випадку, якщо перехід до сталого розвитку йтиме по траєкторії близькій до ноосферної, коли рішення прийматимуться на гуманістичній та екологічнораціональній основі, а не на військово-силовій. Перехід від суспільства споживання і перева26

жання матеріально-економічних інтересів до ноосферно-консенсусної демократії дозволить
сформувати нові форми управління засобами забезпечення безпеки, інформаційною основою
яких буде ноосферний інтелект глобального масштабу.
Ноосферні орієнтири безпеки
Неможливість радикального вирішення проблеми безпеки без переходу на магістраль сталого розвитку дає привід для формулювання ще одного принципу забезпечення безпеки, що носить орієнтаційно-цільовий характер. Забезпечення безпеки через сталий розвиток здійснюється
поетапно і залежить від реалізації тих або інших цілей на шляху сталого розвитку. Спільною
метою і, по суті, звершальним етапом на певному історичному відрізку часу є становлення ноосфери. На користь цього припущення було наведено досить аргументів, які дозволяють якщо не
ототожнити перехід до сталого розвитку і становлення ноосфери, то, принаймні, вважати ці
процеси досить близькими і однонаправленими. Цей логічний зв'язок видався досить привабливим і для того, щоб в завершальній частині Концепції переходу Російської Федерації до сталого
розвитку сформулювати, що у віддаленій історичній перспективі поступово повинна вирішуватися проблема гармонізації взаємодії з природою усієї світової спільноти. Рух людства до сталого розвитку в кінцевому результаті приведе до формування передбаченої В. І. Вернадським
сфери розуму, ноосфери, коли мірилом національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності та знання Людини, що живе в гармонії з довкіллям.
Дуже важливою для вирішення даної проблеми є вже згадувана ідея про те, що на вченні
про ноосферу фактично будується сьогодні концепція сталого розвитку. Крім того поняття
«ноосфера» може визначатися не лише в тому ракурсі, в якому це було зроблено в Концепції
переходу Російської Федерації до сталого розвитку. Ноосферу можна розглядати в поєднанні із
забезпеченням безпеки в усіх відношеннях, тобто сфера розуму є найбезпечнішим станом і самої цивілізації, і області її взаємодії з природою. Подібне уявлення про зв'язок сфери розуму і
безпеки спочатку базувалося лише на інтуїтивному очікуванні, що прихід ноосфери вирішить
проблему забезпечення безпеки подальшого розвитку. Зв'язок же стратегії сталого розвитку та
безпеки дозволяє зробити висновок, що сфера розуму виявиться одночасно і сферою забезпечення безпеки як в глобальному, так і в інших відношеннях (що виглядає цілком природно,
оскільки усе розумне має бути і безпечним).
У цьому плані важливо проаналізувати в прогностичному аспекті механізми та етапи забезпечення безпеки на шляху сталого розвитку, тобто застосувати методологію дослідження
майбутнього, маючи на увазі реалізацію нормативного прогнозу у вигляді стратегії сталого розвитку. Методологічною основою формулювання уявлення про перспективи забезпечення безпеки є ноосферний підхід як найбільш адекватний для дослідження бажаного майбутнього.
Згаданий ноосферний підхід формувався в надрах такого наукового напрямку, як вчення
про ноосферу (ноосферологія). Останнє є міждисциплінарною інтеграційною зоною наукового
пошуку. Воно охоплює увесь комплекс знань про ноосферу, закони і тенденції її становлення і
розвитку, включаючи уявлення про перехід цивілізації до «сталого суспільства» і «сталої держави». Ноосферологія – це та частина дослідження майбутнього, яка акцентує увагу на виживанні людства шляхом розвитку морального гуманізованого і екологізованого розуму, прогнозування безпечного сталого майбутнього за допомогою становлення ноосферного колективного
інтелекту на базі засобів інформатики.
Забезпечення безпеки через сталий розвиток в ході становлення ноосфери здійснюється,
головним чином, за допомогою раціональних засобів, новітніх інформаційно-інтелектуальних
технологій. З одного боку, йдеться про використання природних механізмів (типу природної
безпеки, біологічної стабілізації і регуляції довкілля), які необхідно включити в сферу взаємодії
природи і суспільства. З іншого боку, гармонізація цієї взаємодії повинна досягатися за допомогою раціонально-духовних механізмів, оптимально організуючих соціальну діяльність і перекладаючих її на інтенсивно-коеволюційний шлях розвитку, що в сукупності забезпечує загальну
безпеку і стратегічну стабільність.
Саме у ноосфері досягається системно-синергетичний синтез усіх складових сталого розвитку, причому не лише в самому соціумі, що виступає як ноосферно-глобальне ціле, але і в йо27

го взаємовідносинах з природою, як земною, так і космічною. Причому відносно космосу також
в перспективі має бути забезпечена безпека в результаті становлення космоноосфери, де глобальна безпека забезпечується і в її зовнішньому, геокосмічному і, власне, космічному варіанті,
про що мріяв К. Е. Ціолковський, розробляючи концепцію безсмертя людства в результаті
освоєння космосу.
Раціоналізація механізмів забезпечення безпеки
Якщо в царстві тварин забезпечення безпеки (збереження біосистем) базується на біологічних механізмах, то з виділенням із цього царства людини починають розвиватися раціональні
засоби. Людина розумна, якій це звання було дане з великим авансом, почала використовувати
свій розум передусім для захисту своїх життєвих інтересів, тобто для забезпечення безпеки, однак цей процес здійснювався стихійно. Доки тривав природно-стихійний розвиток людства, ірраціональні тенденції домінували. Буття людства в цілому носило ірраціональний і алогічний
характер, створило ілюзію прогресу, що прискорюється, привело до глибокої кризи цивілізації.
Дораціональне, нераціональне і надраціональне (містичне) панували в людській історії, і виживання роду людського мало залежало від його колективного розуму.
Крім того нам невідомі інші механізми виживання окрім розуму (моральносправедливого), як індивідуального, так і громадського (колективного). Ми вважаємо, що трансформований і ноосферно-орієнтований розум зможе в майбутньому домінувати в просторі соціального буття, зможе, управляючи розвитком людства, забезпечити йому виживання і сталу
поступальну ходу. І якщо це так, то слід спробувати подивитися, що ж станеться з цивілізацією,
яка, відкинувши інерцію стихійно-ірраціонального розвитку і неприродні потреби, перейде до
раціонально-керованого розвитку і становлення сфери розуму як області буття якісно нової,
ноосферної цивілізації.
З цієї точки зору основне питання ноосферної філософії – це питання про співвідношення
раціонального і ірраціонального, але не стільки в пізнанні, скільки в соціальному бутті, адже це
питання виживання людства і забезпечення його безпеки.
Раціоналізація механізмів забезпечення безпеки при переході до сталого розвитку означає, що в життя втілюватимуться лише проекти, що пройшли крізь «призму розуму». Забезпечення безпеки в належній мірі, якщо воно здійснюється стихійно, виявляється неможливим і це
підтвердив досвід реформування Росії останніми роками. Тим більше це відноситься до переходу до сталого розвитку, коли майбутнє повинно спочатку створюватися, проектуватися розумом, а лише потім втілюватися в реальність.
Відповідність вимірів сталого розвитку і видів безпеки
У рамках моделі несталого розвитку усі відмінності в рівні розвитку країн прив'язані до
економіки. Такий одновимірний, економічний вимір лежить в основі розподілу країн на розвинені, такі, що розвиваються, і країни з перехідною економікою. У цьому сенсі модель несталого
розвитку з повним правом можна іменувати ринковою або економічною моделлю за типом критеріїв (індикаторів, що лежать в основі такої класифікації).
На відміну від моделі несталого розвитку (економічної) в моделі сталого розвитку, передусім, і разом з економічними індикаторами (які залишаються), з'являються індикатори розвитку
соціальної сфери і екологічної діяльності. На цьому збільшення «системної потужності» моделі
сталого розвитку не завершується, оскільки надалі кількість вимірів (груп індикаторів) лише
зростатиме, долаючи одновимірність ринково-економічної моделі. При ноосферній орієнтації
сталого розвитку додається група індикаторів, що відображають інформаційно-духовні характеристики розвитку, які в перспективі ставатимуть усе більш вагомими в порівнянні із згаданими трьома групами «матеріальних» індикаторів.
На шляху руху до сталого розвитку усі країни стають такими, що розвиваються, але не в
традиційному економічному розумінні. У рамках трьохіндикаторної моделі сталого розвитку
(економіка, соціальна сфера, екологія) важливо дотримуватися балансу розвитку по усіх трьох
групах (вимірах) параметрів, а не тільки по одній з них, підтягуючи відстаючі індикатори до рівня, що відповідає новій цивілізаційній моделі. В останній з часом буде запропонована інша
класифікація типів держав з урахуванням тривимірності груп індикаторів такого розвитку, і у
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рамках цієї нової моделі розвиненими виявляться інші країни, ніж у рамках моделі несталого
розвитку (зокрема, США тут вже не лідируватимуть).
Дуже важливий момент – можлива класифікація, що стосується забезпечення безпеки. У
рамках згаданої тривимірної моделі сталого розвитку передбачається лише екологічна безпека.
Проте безпека і сталий розвиток настільки взаємопов'язані, що забезпечення безпеки передбачається за трьома вказаними вимірами, а в принципі, і за усіма іншими вимірами, які з'являтимуться і згодом прийматимуться світовою спільнотою. Звідси слідує важливий методологічний
висновок: концепція (доктрина) безпеки тієї або іншої держави та і світової спільноти в цілому
повинна відповідати новій моделі розвитку. Цей висновок означає, що прийнята тією або іншою державою концепція безпеки (а вона так чи інакше формується, якщо навіть називається
інакше) повинна по усіх видах безпеки доповнюватися відповідною концепцією (стратегією)
сталого розвитку. У перспективі, коли вище політичне керівництво країни повністю усвідомить
необхідність реальних дій, спрямованих на перехід до сталого розвитку, це повинна бути єдина
Концепція переходу до сталого розвитку і забезпечення безпеки.
Нині ці дві концепції (наприклад, в Росії Концепція переходу Російської Федерації до сталого розвитку і Концепція національної безпеки Російської Федерації) слабо взаємопов'язані і
не відповідають одна одній за виділеними вимірами сталого розвитку і аналогічними видами
безпеки, причому забезпечення останніх бачиться в офіційних документах поки лише у рамках
старої моделі розвитку. Можливо, що принцип взаємозв'язку і відповідності вимірів сталого розвитку і видів безпеки виявиться методологічним орієнтиром як для подальших досліджень в
області проблем безпеки і сталого розвитку, так і для розробки відповідних державних документів.
Розширення об'єктів безпеки (просторових і темпоральних меж)
Зазвичай до основних суб'єктів безпеки відносять особу – її права і свободи; суспільство –
його матеріальні і духовні цінності; державу – її конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність.
В моделі сталого розвитку основних суб'єктів більше, оскільки забезпечення безпеки у
рамках цієї моделі носить не соціальний (нехай навіть в широкому сенсі), а соціоприродний характер. Тому разом з основними соціальними об'єктами (особа, суспільство, держава) до числа
об'єктів безпеки повинна увійти природа – її екосистеми, біосфера в цілому і навіть космічні
об'єкти (природні і штучні). Забезпечення їх безпеки, збереження і продовження природного
розвитку (без антропогенного втручання) також передбачається концепцією соціоприродної
безпеки. Не зберігши біосферу в її природному стані, ми не зможемо забезпечити сталий розвиток системи суспільство – природа як коеволюцію її складових. Збереження локальних (регіональних, басейнових і т. п.) екосистем необхідне для забезпечення регіонального (територіального) сталого розвитку, у рамках якого господарська діяльність повинна знаходитися у відповідному екологічному коридорі, тобто в межах господарської місткості екосистем. Концепція соціоприродної безпеки, в принципі, базується на уявленні про так звану природну (адаптивну)
безпеку, коли природні процеси використовуються для ефективного забезпечення безпеки на
соціальному рівні.
У концепції соціоприродної безпеки, яка пов'язує безпеку зі сталим розвитком, розширюється список основних об'єктів безпеки, і в нього, згідно з одним із раніше розглянутих принципів, включається усе людство, причому не лише покоління (одночасно співіснують три-п'ять
поколінь людей), що нині живуть, але і покоління майбутні, заради яких і має бути здійснений
перехід до сталого розвитку. Слід зауважити, що є протиріччя між забезпеченням безпеки нинішніх поколінь людей (у рамках старої моделі розвитку) і забезпеченням безпеки майбутніх
поколінь (у рамках нової моделі). Це протиріччя повинно вирішитися так, щоб однаковою мірою забезпечувалася безпека як тих, що живуть сьогодні, так і майбутніх поколінь людей, адже
саме це і є головною ідеєю сталого розвитку – виживання і безперервний розвиток людської
цивілізації в умовах збереження природного довкілля.
♦♦♦♦♦
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1.4. ПРИНЦИПИ,

ІНДИКАТОРИ ТА ІНДЕКСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Принципи сталого розвитку
Під принципом (від лат. principium – початок – основа) розуміють основне початкове положення якої-небудь теорії, вчення, науки, концепції, світогляду, політичної організації. Виходячи з поняття принципу, під принципами сталого розвитку розуміють початкові положення цієї концепції. Необхідно відзначити, що однозначного набору принципів сталого розвитку на
сьогодні немає і, швидше за все, не буде і надалі. Річ у тому, що коли мова заходить про принципи сталого розвитку, то необхідно визначиться про сталий розвиток чого йде мова. Адже поняття сталого розвитку регіону відрізняється від поняття сталого розвитку підприємства, а сталий розвиток країни від сталого розвитку суспільства в цілому. У зв'язку з цим ми і отримуємо
велику кількість правил/принципів, які, безумовно, відповідають ідеологічній основі сталого
розвитку, проте, не є універсальними.
Головний принцип сталого розвитку сформульований у самому визначенні концепції сталого розвитку. «Сталий розвиток – це розвиток, при якому нинішні покоління задовільняють
свої потреби, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовільняти свої потреби». Іншими словами це «справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь у
сферах розвитку і навколишнього середовища».
Головним чинником, який впливає на досягнення сталого розвитку, є адекватне врахування довгострокових тенденцій розвитку системи природа-суспільство-людина. У зв'язку з цим,
до універсального принципу можна віднести тезу Римського клубу «Думай глобально, дій локально». Цей принцип несе в собі глибоку суть того, що будь-яка дія людини (чи суспільства в
цілому) неминуче веде до реакції оточуючої її системи. Це означає, що необдумані дії можуть
привести до катастрофічних наслідків. Як сказано у першому екологічному законі Б. Коммонера «все пов'язано зі всім» і про це необхідно пам'ятати.
Особливою відмінною рисою концепції сталого розвитку є врахування екологічної компоненти нарівні з економічною і соціальною. Враховуючи цей факт, можна сформулювати наступні три принципи сталого розвитку з позицій раціонального природокористування:
1) темпи споживання відновлюваних ресурсів не повинні перевищувати темпів їх відновлення;
2) темпи споживання невідновлюваних ресурсів не повинні перевищувати темпів розробки їх відновлюваних альтернатив;
3) інтенсивність викидів забруднюючих речовин не повинна перевищувати можливості
навколишнього середовища поглинати їх.
Ці принципи були сформульовані американським економістом, професором факультету
державної політики Університету штату Меріленд Германом Дейлі (Herman E. Daly). Ці принципи є виключно важливими, оскільки вони містять основні правила раціонального природокористування. Наслідування цих правил є необхідною умовою для досягнення сталого розвитку,
так як протилежний варіант природокористування веде до екологічних проблем і руйнування
навколишнього середовища, а без природної основи, без природних ресурсів жоден розвиток не
можливий.
Якнайповніше принципи сталого розвитку були сформульовані в Ріо-де-Жанейро у Декларації з навколишнього середовища та розвитку. У цьому документі проголошено 27 міжнародних принципів сталого розвитку, які наведені нижче.
Міжнародні принципи сталого розвитку∗
1. Турбота про людей займає центральне місце в зусиллях по забезпеченню сталого розвитку. Люди мають право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.
2. Відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і принципів міжнародного права
держави мають суверенне право розробляти свої власні ресурси згідно зі своєю політикою в області навколишнього середовища і розвитку, і несуть відповідальність за забезпечення того,
∗
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щоб діяльність у рамках їх юрисдикції або контролю не завдавала збитку навколишньому середовищу інших держав або районів за межами дії національної юрисдикції.
3. Право на розвиток повинно бути реалізоване з метою забезпечення справедливого задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь у сферах розвитку і навколишнього середовища.
4. Для досягнення сталого розвитку захист навколишнього середовища повинен складати
невід'ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього.
5. Усі держави і усі народи співпрацюють у вирішенні найважливішого завдання — викорінювання бідності, необхідної умови сталого розвитку, з метою зменшення розривів у рівнях
життя і ефективнішого задоволення потреб більшості населення світу.
6. Особливій ситуації та потребам країн, що розвиваються, в першу чергу найменш розвинених і екологічно найуразливіших країн, надається особливе значення. Міжнародні дії у
сфері навколишнього середовища і розвитку мають бути спрямовані на задоволення інтересів і
потреб усіх країн.
7. Держави співпрацюють у дусі глобального партнерства з метою збереження, захисту і
відновлення здорового стану і цілісності екосистеми Землі. Внаслідок різної ролі у погіршенні
стану навколишнього середовища держави несуть загальну, але різну відповідальність. Розвинені країни визнають відповідальність, яку вони несуть в контексті міжнародних зусиль по забезпеченню сталого розвитку з урахуванням стресу, який створюють їх суспільства для глобального навколишнього середовища, технологій і фінансових ресурсів, якими вони володіють.
8. Для досягнення сталого розвитку і більш високої якості життя для усіх людей держави
повинні обмежувати і ліквідовувати нежиттєздатні моделі виробництва і споживання, заохочувати відповідну демографічну політику.
9. Держави повинні співпрацювати з метою зміцнення діяльності по нарощуванню національного потенціалу для забезпечення сталого розвитку завдяки поглибленню наукового розуміння шляхом обміну науково-технічними знаннями і розширення розробки, адаптації, поширення і передачі технологій, включаючи нові та новаторські технології.
10. Екологічні питання вирішуються найбільш ефективним чином за участю усіх зацікавлених громадян на відповідному рівні. На національному рівні кожна людина повинна мати відповідний доступ до інформації, що стосується навколишнього середовища, і яка є у розпорядженні державних органів, а також мати можливість брати участь в процесах ухвалення рішень.
Держави розвивають і заохочують інформованість і участь населення шляхом широкого надання інформації. Забезпечується ефективна можливість використати судові і адміністративні процедури, включаючи відшкодування і засоби судового захисту.
11. Держави приймають ефективні законодавчі акти в області навколишнього середовища. Екологічні стандарти, цілі регламентації і пріоритети повинні відображати екологічні умови
і умови розвитку, в яких вони застосовуються. Стандарти, що використовуються одними країнами, можуть бути недоречними і пов'язаними з необгрунтованими економічними і соціальними витратами в інших країнах, зокрема в країнах, що розвиваються.
12. Для ефективнішого вирішення проблем погіршення стану довкілля держави повинні
співпрацювати у справі створення сприятливої і відкритої міжнародної економічної системи,
яка привела б до економічного зростання і сталого розвитку в усіх країнах. Заходи у сфері торгової політики, що приймаються з метою охорони навколишнього середовища, не повинні бути
засобами довільної або невиправданої дискримінації, або прихованого обмеження міжнародної
торгівлі. Слід уникати односторонніх дій по вирішенню екологічних завдань за межами юрисдикції імпортуючої країни. Заходи у сфері охорони навколишнього середовища, спрямовані на
вирішення трансграничних або глобальних екологічних проблем, повинні, наскільки це можливо, грунтуватися на міжнародному консенсусі.
13. Держави повинні розробляти національні закони, що стосуються відповідальності і
компенсації жертвам забруднення і іншого екологічного збитку. Держави оперативним і більш
рішучим чином співпрацюють також з метою подальшої розробки міжнародного права, що стосується відповідальності і компенсації за негативні наслідки екологічного збитку, що заподію31

ється діяльністю, яка ведеться під їх юрисдикцією або контролем, районам, що знаходяться за
межами їх юрисдикції.
14. Держави повинні ефективно співпрацювати з метою утримання або запобігання перенесенню в інші держави будь-яких видів діяльності і речовин, які завдають серйозного екологічного збитку або вважаються шкідливими для здоров'я людини.
15. З метою захисту довкілля держави відповідно до своїх можливостей широко використовують принцип застосування запобіжних заходів. У тих випадках, коли існує загроза серйозного або безповоротного збитку, відсутність повної наукової впевненості не є причиною для
відстрочення прийняття економічно ефективних заходів по попередженню погіршення стану
довкілля.
16. Національна влада повинна прагнути сприяти інтерналізації екологічних витрат і використанню економічних засобів, зважаючи на підхід, згідно з яким забрудник повинен, в
принципі, покривати витрати, пов'язані із забрудненням, належним чином враховуючи громадські інтереси і не порушувати міжнародну торгівлю та інвестування.
17. Оцінка екологічних наслідків в якості національного інструменту здійснюється відносно передбачуваних видів діяльності, які можуть створити значний негативний вплив на навколишнє середовище і які підлягають затвердженню рішенням компетентного національного органу.
18. Держави негайно повідомляють інші держави про будь-які стихійні лиха або інші надзвичайні ситуації, які можуть привести до несподіваних шкідливих наслідків для навколишнього середовища в цих державах. Міжнародне співтовариство робить усе можливе для надання
допомоги постраждалим державам.
19. Держави направляють державам, які можуть постраждати, попередні і своєчасні повідомлення і відповідну інформацію про діяльність, яка може мати значні негативні трансграничні наслідки, і проводять консультації з цими державами на ранньому етапі і у дусі доброї волі.
20. Жінки відіграють життєво важливу роль у раціональному використанні навколишнього середовища і розвитку. Тому їх всебічна участь потрібна для досягнення сталого розвитку.
21. Слід мобілізувати творчі сили, ідеали і мужність молоді світу з метою формування
глобального партнерства, щоб досягти сталого розвитку і забезпечити краще майбутнє для усіх.
22. Корінне населення і його громади, а також інші місцеві громади покликані відігравати
життєво важливу роль у раціональному використанні і покращенні навколишнього середовища
в силу їх знань і традиційної практики. Держави повинні визнавати і належним чином підтримувати їх самобутність, культуру та інтереси, забезпечувати їх ефективну участь у досягненні
сталого розвитку.
23. Навколишнє середовище і природні ресурси народів, що живуть в умовах пригноблення, панування і окупації, повинні бути захищені.
24. Війна неминуче чинить руйнівну дію на процес сталого розвитку. Тому держави повинні поважати міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього середовища під час
озброєних конфліктів, і повинні співпрацювати, при необхідності, у справі його подальшого розвитку.
25. Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємопов’язані і нероздільні.
26. Держави вирішують усі свої екологічні суперечки мирним шляхом і належними засобами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
27. Держави і народи співпрацюють у дусі доброї волі і партнерства при виконанні принципів, втілених у даній Декларації, і подальшому розвитку міжнародного права в області сталого розвитку.
Сформульовані принципи якнайповніше описують людський розвиток у рамках концепції
сталого розвитку, враховуючи екологічні, економічні, соціальні і політичні складові.
Індикатори та індекси сталого розвитку
Індикаторами сталого розвитку є показники, що виводяться з первинної інформації, і які
дозволяють судити про стан і/або зміни параметрів сталого розвитку (екологічних, економіч-
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них, соціальних). Іншими словами, індикатори сталого розвитку - інструменти оцінки сталого
розвитку.
Разом з індикаторами сталого розвитку часто застосовуються індекси сталого розвитку.
Індекси сталого розвитку - це комплексні показники, що отримуються в ході агрегації
(об'єднання) декількох індикаторів один з одним або з іншими даними.
Уперше необхідність розробки індикаторів сталого розвитку була відзначена на «Порядку
денному на XXI століття», який був прийнятий на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.).
Оцінка сталого розвитку
Концепція сталого розвитку передбачає підвищення якості життя нинішнього і подальших поколінь. Сьогодні у більшості розвинених країн, довгострокова політика розвитку базується на концепції сталого розвитку. Для комплексної оцінки розвитку необхідно враховувати
соціальні, економічні та екологічні показники розвитку.
В якості соціальних показників використовуються величина очікуваної тривалості життя
при народженні, яка залежить від рівня смертності та народжуваності, доступність освіти, доступність медицини, рівень злочинності, безробіття і т. д.
В якості економічних показників використовуються величини ВВП і ВВП на душу населення, середня заробітна плата праці працівника, купівельна спроможність населення, прожитковий мінімум соціальних груп населення, коефіцієнт Джині, який відображає міру розшарування суспільства і т. д.
В якості екологічних показників використовуються такі, як доступність чистої води, доступність чистого повітря, доступність продуктів харчування.
Проте, ці показники, взяті окремо, не відображають загальний рівень якості життя в країні
(спрямованість її розвитку). Так, наприклад, зростання матеріального благополуччя може супроводжуватися руйнуванням моральних засад, зростанням злочинності, наркоманії, алкоголізму, самогубств і т. д., а зростання ВВП може спокійно відбуватися на фоні деградації довкілля,
як, наприклад, це відбувається у багатьох ресурсовидобувних країнах. Соціальні показники (рівень смертності та народжуваності) не відображають рівень задоволеності життям та почуття
благополуччя. Тому, нині для оцінки прогресу у досягненні сталого розвитку використовуються
індекси та індикатори сталого розвитку.
Завдання застосування індикаторів сталого розвитку
Для реалізації сталого розвитку держав та світу в цілому необхідні комплексні та узагальнені показники, які характеризували б стан і динаміку розвитку. Такими показниками є індикатори та індекси сталого розвитку.
Основним завданням введення індексів є оцінка ситуації або події, прогнозування її розвитку та розробка рішення проблеми.
Індекси можуть служити рекомендаційною базою при ухваленні значимих управлінських
рішень.
Індекси та індикатори застосовуються для обгрунтування рішення, що приймається, за
допомогою кількісної оцінки та спрощення.
Індикатори дозволяють надавати інформацію про складні природні, соціальні та економічні процеси в доступній для розуміння формі.
Можуть застосовуватися для інформування і привертання уваги громадськості.
Проблемою розробки та обгрунтування індексів у таких країнах як Англія, США, Канада
та ін. займаються спеціальні інститути. На міжнародному рівні цією проблемою займаються різні агентства, організації та комітети, такі як ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, Всесвітній Банк, Комітет
з екологічного моделювання (ISEM), Європейська комісія, ОЕСР, Науковий комітет з проблем
навколишнього середовища (SCOPE) та ряд інших.
Критерії індикаторів сталого розвитку
Індикатори та індекси повинні відповідати наступним критеріям:
1) мати чутливість;
2) бути такими, що легко та однозначно інтерпретуються;
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3) поєднувати в собі екологічні, економічні та соціальні аспекти;
4) бути науково-обгрунтованими;
5) мати кількісне вираження;
6) бути репрезентативними;
7) і т. д.
Індикатори та індекси можуть бути також класифіковані за ієрархічними рівнями: глобальним, регіональним, національним і локальним.
При розробці комплексних індексів розвитку різними організаціями часто використовується досить складна система показників, збір інформації по яких є трудоємним і дорогим завданням.
Підходи до побудови індикаторів сталого розвитку
Виділяють два підходи до побудови індексів та індикаторів.
1) Побудова системи індикаторів, за допомогою яких можна судити про окремі аспекти
розвитку: екологічні, соціальні, економічні та ін.
При такому підході індикатори можуть бути об'єднані у відповідні групи: екологічні, соціальні, економічні та ін.
2) Побудова інтегральних, агрегованих індексів, за допомогою яких можна комплексно
судити про розвиток країни (чи регіону). Зазвичай агреговані показники підрозділяються на наступні групи:
-соціально-економічні;
-еколого-економічні;
-соціально-екологічні;
-еколого-соціо-економічні.
На жаль, у зв'язку зі складністю розробки нині у світі немає жодного загальновизнаного
індексу розвитку. Проте, розробка комплексного індексу розвитку є досить привабливою ідеєю
і багато міжнародних організацій активно розробляють підходи до вирішення цієї проблеми.
Системи індикаторів сталого розвитку
Широке визнання у світі отримала система екоіндикаторів Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). Вони діляться на декілька типів:
1) набір екологічних показників для оцінки ефективності діяльності в області охорони довкілля;
2) декілька наборів галузевих показників для забезпечення інтеграції природоохоронних
питань в галузеву політику;
3) набір показників, що виводяться з природоохоронної звітності, для забезпечення як
включення природоохоронних питань в галузеву політику, так і для забезпечення сталості
управління та використання природних ресурсів.
Система індикаторів ОЕСР пояснює взаємозв'язки між економікою і захистом довкілля,
виявляє економіко-екологічні та соціально-екологічні взаємозв'язки.
Система індикаторів ОЕСР є моделлю «тиск-стан-реакція» (ТСР). Модель ТСР працює
наступним чином: людина своєю діяльністю здійснює «тиск» на довкілля та змінює кількість і
якість природних ресурсів («стан»), суспільство реагує на ці зміни шляхом зміни державної політики, змінами громадської свідомості та поведінки («реакція на тиск»).
Таким чином, «тиск» відображає дію людського суспільства на природу в результаті своєї
діяльності. Цей факт є неминучим наслідком того, що абсолютно будь-яке виробництво не є
безвідходним, отже, людська діяльність неминуче пов'язана зі споживанням ресурсів і виробництвом відходів. Показники «тиску» характеризують ефективність технологій в країні, кількість викидів, енерго- та матеріалоємність виробництв і т. д.
Показники «стану» необхідні для ілюстрації екологічної ситуації в країні, характеру природоохоронної політики, якості довкілля в цілому. Прикладами показників «стану» є: рівень забруднення довкілля, показники стану екосистем, запаси природних ресурсів та ін.
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Показники «реакції» відображають реакцію суспільства на екологічні проблеми. Прикладами показників «реакції» суспільства є: створення і просування природоохоронних програм,
розвиток екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій, податки на викиди і т. д.
Модель ТСР зручна для тих, хто приймає управлінські рішення, оскільки виявляє причинно-наслідкові зв'язки між економічною діяльністю і екологічними та соціальними умовами.
Модель «тиск-стан-реакція» лягла в основу багатьох інших систем індикаторів.
Одна з наймасштабніших систем індикаторів сталого розвитку розроблена КСР ООН
(Комісією ООН зі сталого розвитку). У системі КСР було виділено чотири підсистеми індикаторів:
- соціальна;
- економічна;
- екологічна;
- інституціональна.
Першочергово КСР був сформований список із 134 індикаторів. Відбір індикаторів здійснювався за схемою ОЕСР (модель ТСР). Проте обговорення і попереднє опрацювання показали,
що список індикаторів надмірно довгий, що, відповідно, ускладнює роботу по оцінці та аналізу
за даною системою на національному рівні.
У результаті схема індикаторів за типами була спрощена на користь схеми «тема - підтема
- індикатор» (Indicators of Sustainable Development, UN, 2001). У кожній області визначаються
головні теми. Після чого теми деталізуються по підтемах і надалі зводяться до мінімального набору індикаторів.
Серед інших систем індикаторів сталого розвитку слід відзначити систему індикаторів,
розроблену для удосконалення управління природокористуванням у Центральній Америці
(«Developing indicators. Experience from Central America» The World Bank, UNEP, CIAT 2000).
Ця система була розроблена спільно Всесвітнім Банком, Програмою ООН з навколишнього середовища та Міжнародним Центром тропічного сільського господарства. Застосування системи
можливе на глобальному, регіональному та локальному рівнях. Відмінною рисою цієї системи
стала наочність результатів, оскільки представлення індикаторів велося у вигляді геоінформаційних систем.
Значний інтерес представляють проекти GARPI і GARPII, TEPI, які були реалізовані за
підтримки Європейської Комісії. Основна мета цих проектів – це вартісна оцінка збитку від господарської діяльності на рівні країн Європейського союзу.
Агреговані індикатори сталого розвитку
Такі організації як ООН і Всесвітній Банк запропонували показники, що враховують екологічну складову при економічних підрахунках добробуту. Зазвичай економічні показники коригуються вирахуванням з чистого внутрішнього продукту вартісної оцінки виснаження природних ресурсів і вартісної оцінки еколого-економічного збитку від забруднення довкілля. При
екологічній корекції національних рахунків використовується наступний показник - екологічно
адаптований чистий внутрішній продукт (ЕЧВП) (Environmentally adjusted net domestic product,
EDP), який обчислюється таким чином:
EDP = (NDP – DPNA) – DGNA,
де NDP – чистий внутрішній продукт, DPNA – вартісна оцінка виснаження природних ресурсів, DGNA – вартісна оцінка екологічного збитку (розміщення відходів, забруднення атмосфери та гідросфери і т. д.).
За оцінками статистичного відділу ООН показник ЕЧПВ складає близько 65 % від ВВП.
Всесвітній Банк запропонував і розрахував показник «істинних заощаджень» (genuine
(domestic) savings) (GS):
GS = (GDS – CFC) + EDE – DPNR – DMGE,
де GDS - валові внутрішні заощадження, CFC – величина знецінення створених активів,
EDE - величина витрат на освіту, DPNR – величина виснаження природних ресурсів, DMGE збиток від забруднення довкілля.
Усі показники беруться у відсотках від ВВП.
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Проведені на основі цих методик розрахунки показали величезну розбіжність між традиційними економічними показниками і екологічно скоректованими. На фоні економічного зростання спостерігався екологічний занепад. Так, наприклад, в Росії при зростанні ВВП на 6,5 %
(2005 рік) адаптовані чисті заощадження склали – 10,4 %, що пояснюється виснаженням природно-ресурсної бази.
Прикладами спроб створення інтегральних індексів розвитку, що базуються на екологічних параметрах, можуть служити такі індекси, як індекс «живої планети» та індекс «екологічний слід».
Агрегований індекс «живої планети» (Living Planet Index) – показник, розроблений для
моніторингу стану біологічного різноманіття планети. Цей індекс відображає тенденції, що
спостерігаються майже у 5000 популяцій, 1686 видів ссавців, птахів, плазунів, земноводних і
риб у всьому світі. Зміни у чисельності популяцій окремих видів усереднюються і виражаються
у відносних одиницях. За базу порівняння (значення 1,0) прийнятий показник 1970 р. Отримана
оцінка публікується у рамках щорічної доповіді Всесвітнього Фонду Дикої Природи (World
Wild Fund).
Показник «екологічний слід» (The Ecological Footprint) розраховується міжнародною організацією Global Footprint Network, він виражає міру тиску людини на довкілля у вигляді площ
територій і акваторій, необхідних для отримання ресурсів і утилізації відходів.
Мірою виміру екологічного сліду служить глобальний гектар – це гектар з середньою на
земній кулі здатністю до виробництва ресурсів і асиміляції відходів.
Розрахунки за цим показником показують, що наша планета зазнає надмірного тиску з
боку людства. Вперше біоємність Землі була перевищена у 1980 році, і з 1980 року навантаження продовжує збільшуватися. У 2005 р. глобальний екологічний слід склав 17,5 млрд. глобальних гектарів (гга) або 2,7 гга на людину, тоді як загальна площа продуктивних територій і акваторій планети або біоємність склала 13,6 млрд. гга, або 2,1 гга на людину.
Прикладом створення інтегрального показника, що враховує рівень соціальноекономічного розвитку суспільства, може служити індекс розвитку людського потенціалу
(Human Development Index). Цей індекс був розроблений у 1990 році Програмою розвитку ООН
(ПРООН) і включає 3 показники:
1) середню очікувану тривалість життя при народженні;
2) рівень вченості (тобто рівень грамотності населення і сукупну долю тих, хто навчається);
3) рівень економічного розвитку населення, який виражається через рівень ВВП на душу
населення.
Детальний розрахунок індексу розвитку людського потенціалу наводиться у «Доповіді
про розвиток людини 2010. Реальне багатство народів: шляхи до розвитку людини».
На додаток до ІРЛП Програмою Розвитку ООН (ПРООН) для аналізу розвитку суспільства з 1997 року використовується індекс убогості населення, який відображає масштаби знедоленості та існуючих поневірянь, а з 2010 року у Доповіді про розвиток людини додалися три
нові показники: ІРЛП скоректований з урахуванням нерівності, Індекс гендерної нерівності
(ІГН) і Багатовимірний індекс бідності (БІБ).
Починаючи з 2006 року британський дослідницький центр New Economics Foundation щорічно розраховує «Всесвітній індекс щастя» (Happy Planet Index) для держав світу. За допомогою цього індексу демонструється забезпеченість щасливим життям у країнах світу. Основна
мета творців цього індексу полягає в ілюстрації того, що економічне зростання є недостатньою
умовою для щасливого життя. Індекс щастя розраховується шляхом множення показника задоволеності життям, який отримують в ході соціологічних опитувань, на середню тривалість життя, потім добуток ділиться на показник екологічного сліду. За результатами розрахунків виявилось, що багато розвинених країн знаходяться у рейтингу нижче ніж ті, що розвиваються. Так,
наприклад, за підсумками розрахунків 2006 року «найщасливішою» країною виявилася острівна
держава Вануату, а 2009 року «найщасливішою» країною стала республіка Коста-Ріка.
Серед інтегральних індикаторів можна виділити наступні.
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Індекс екологічної сталості, який був визначений у доповіді, підготовленій групою вчених
із Йельського та Колумбійського університетів для Всесвітнього економічного форуму в Давосі
(2001 Environmental Sustainability Index).
Індекс фізичної якості життя (ІФЯЖ) (Physical Quality-of-Life Index, PQLI) — це спроба
виміряти добробут населення країни (якість життя). Він був створений у середині сімдесятих,
але зараз рідко використовується. Обчислюється як середнє арифметичне з індексованої дитячої
смертності, індексованої очікуваної тривалості життя однорічних дітей і відсотка грамотних. У
сімдесятих індекс піддався критиці через те, що дитяча смертність визначається багатьма ідентичними чинниками, що і тривалість життя.
Істинний показник прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI) — спроба створення альтернативи ВВП, на відміну від якого, цей показник враховує екологічні та соціальні аспекти розвитку. Включає наступні складові: злочинність і розпад сімей, зміна кількості вільного часу, домашня та добровільна робота, залежність від іноземних капіталів, розподіл доходу, витрати на
оборону, термін життя предметів тривалого користування, виснаження ресурсів, забруднення,
довгостроковий екологічний збиток.
«Зелений ВВП» – розробка Державного управління з охорони навколишнього середовища
(ДУОНС) і Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Ними була опублікована спільна
Доповідь про розрахунок «зеленого ВВП» за 2004 р. З технічної точки зору «зелений ВВП» є
копією ЕЧВП.
Цей список далеко не повний і не описує усіх існуючих індексів та індикаторів сталого
розвитку. Зараз існують тисячі різних індикаторів, проте ми привели лише ті індикатори, які є
найбільш відомими і/або загальноприйнятими, тобто ті, які застосовуються на практиці.
Створення інтегральних, агрегованих індексів сталого розвитку є важким і дорогим завданням. Проте витрати в цій області обгрунтовані та необхідні, оскільки у результаті людство
отримує зручний інструмент швидкого аналізу траєкторії свого розвитку, а отже, можливість
коригування своїх дій в області використання природних ресурсів і охорони довкілля.
♦♦♦♦♦
1.5. ПРОБЛЕМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Кожна людина, стурбована майбутнім розвитку суспільства, напевно, не один раз замислювалася над тим, за якими правилами повинно жити це суспільство, до чого прагнути. Нині
людству відомі дві моделі його розвитку, що істотно відрізняються: капіталістична і соціалістична. Проте, кожна з цих моделей піддається критиці з боку своїх опонентів. При цьому у прибічників першої, більш ранньої («старої») моделі — капіталістичної — головним аргументом у
суперечці є ефективність виробництва і свобода стати багатим. Це суспільство базується на законах розвитку дикої природи і приватної власності на засоби виробництва, що є наслідком нерівності його членів: один може нічого не мати і споживати мінімум природних ресурсів, інший
— являтися володарем величезного капіталу з усіма витікаючими звідси наслідками. У інших,
головний критерій — соціальна захищеність та рівність, які забезпечуються переважно державною формою власності і, як наслідок, плановим веденням народного господарства.
Дійсно, кожна з цих моделей розвитку суспільства має свої переваги та недоліки, визнані
їх прибічниками. Ми не ставимо перед собою завдання дискутувати на цю тему ні з одними, ні з
іншими. Більше того, забігаючи наперед, відзначимо, що ми з ними у всьому згодні і вважаємо,
що вони праві у своїх судженнях. Проте в їх судженнях не враховується глобальна проблема
техногенно-екологічної безпеки Земної кулі, що виникла вже декілька десятиліть тому. Ця проблема стає визначальним критерієм у виборі шляху розвитку суспільства.
Тому ми спробуємо підійти до відповіді на питання, винесене в заголовок, виходячи із законів біологічного розвитку живої природи, які узагальнені принципом «sustainable
development», декларованим у Ріо-де-Жанейро, запозиченим з «біологічної екології», де він був
введений у вжиток більше 30 років тому. Цей термін важко перекласти на українську і російсь37

ку мови. Його суть, на думку академіка РАН М. М. Моісеєва, характеризується словосполученням «допустимий розвиток». Проте і в Росії, і в Україні цей термін перекладено як «сталий розвиток».
У зв'язку з неоднозначним трактуванням цього наукового терміну, який з часом набув і
політичного контексту, виникає багато різних спекуляцій. Тому нині авторитетні фахівці намагаються розібратися в його суті, звільнити від політичних нашарувань і вкласти в нього суть та
зміст, що відповідають науковому уявленню про сучасний етап взаємозв’язку природи і суспільства. Важливо також пов'язати біологічну суть терміну з сучасним уявленням про особливості інвайронментальних проблем і можливостями людини впливати на їх розвиток.
Таким чином, необхідно говорити про наповнення поняття «сталий розвиток» науковообгрунтованим змістом, адаптацією до сучасного наукового світогляду, що дозволить йому стати основою практичної діяльності людини. В основі цього поняття, як вважає М. М. Моісеєв,
повинно лежати уявлення про те, що людина — природна складова біосфери, що виникла вона
в результаті її еволюції, що на неї, як і на інші живі види, поширюються закони розвитку біосфери. Людство може існувати на планеті тільки у вузькому діапазоні параметрів біосфери. Як і
будь-який живий вид, воно має свою екологічну нішу — систему взаємовідносин з природним
довкіллям, закони розвитку якого людина зобов'язана враховувати у своїй діяльності.
Одне з основних емпіричних узагальнень, яке представлене в останній книзі
Н. Ф.Реймерса «Екологія: теорії, закони, правила, принципи та гіпотези» і відноситься до розвитку живого світу, свідчить: якщо який-небудь із видів виявляється монополістом у своїй екологічній ніші, він неминуче переживає екологічні кризи, спрямовані на відновлення в ній рівноваги, порушеної монополістом. Результатом такої кризи можуть бути два результати.
Перший — це припинення розвитку і різке падіння чисельності живого виду, в результаті
вичерпання ресурсу для життєдіяльності. Це — початок деградації виду, який втрачає монопольне положення в ніші і може повністю зникнути.
Інший результат — розширення екологічної ніші за рахунок відповідної зміни способу
життя і організації виду. При такому результаті розвиток виду може тривати, він зберігає монопольне положення в новій розширеній екологічній ніші — до нової екологічної кризи.
Розвиток людства, на думку академіка М. М. Моісеєва, слідує саме цьому закону. Воно як
біологічний вид вже давно приречено на монополізм, а в останнє століття його діяльність нестримно змінює вигляд планети. Ще на початку ХХ століття В. І. Вернадський говорив про те,
що людина перетворюється на основну геологоутворюючу силу планети. Нині монополізм людини як виду безпрецендентний. Тому екологічні кризи в історії людства неминучі. Вони повинні носити глобальний характер і позначатися на усій біосфері, а не тільки на долі живої речовини. Передбачати і попереджати ці кризи, створюючи нову екологічну нішу, змінюючи спосіб життя, свої потреби, характер своєї активної діяльності — головне завдання людства.
За свою довгу історію людство, ймовірно, вже пережило декілька екологічних криз і, оскільки продовжувало розвиватися, то і неодноразово розширювало свою екологічну нішу. Так, на
початку неоліту люди (мисливці, збирачі), удосконаливши зброю, дуже швидко винищили тварин, основу тодішнього харчового раціону, і виявилися на межі голодної смерті. Щоб вижити
людина вимушена була винайти землеробство, а дещо пізніше і скотарство, створюючи тим самим штучні біогеохімічні цикли — штучний кругообіг речовин у природі. Тим самим людина
якісно змінила екологічну нішу, започаткувавши ту цивілізацію, плодами якої людство користується і сьогодні. З цією нішею пов'язані усі ті нові труднощі, не здолавши які людина навряд
чи зможе зберегтися на Землі як біологічний вид.
При цьому процес створення нової екологічної ніші був стихійним, тому людство заплатило величезну ціну за подолання кризи — населення Землі скоротилося, ймовірно, у багато разів. Саме тоді, на думку багатьох учених, і сталося виділення людини із решти природи: вона
припинила жити так, як живуть інші живі істоти. Освоївши землеробство, скотарство, корисні
копалини людина стала активно втручатися у природний кругообіг, створюючи штучні біогеохімічні цикли, залучаючи до кругообігу речовини, накопичені попередніми біосферами. Наприклад, нині людство впродовж року використовує стільки непоновлюваної вуглеводневої сиро38

вини (газ, нафта, вугілля), скільки природа може створити за сто мільйонів років. Сьогодні людина дісталася вже до тих енергетичних ресурсів, які з'явилися на Землі в самий ранній період її
існування як небесного тіла, — до запасів ядерної енергії.
Використання могутності цивілізації для зміцнення монополізму над природою стало доктриною людини. Френсіс Бекон стверджує, що наші знання і наша могутність мають за мету
служити підкоренню Природи. Прагнення до володарювання на основі уявлення про безмежну
невичерпність природних ресурсів привело людство до межі катастрофи. Це означає не лише
те, що нова екологічна криза загальнопланетарного масштабу неминуча, але і те, що людство
стоїть перед неминучою цивілізаційною перебудовою — зміною усіх звичних йому начал.
Сьогодні людство підійшло до межі нового витка антропогенезу, схожої на ту межу, яку
воно перейшло у кінці неоліту. Тоді процес затвердження нових форм життя і формування
нової екологічної ніші не міг розвиватися не стихійно, сьогодні він не може (не повинен) розвиватися стихійно. Стихійний процес в умовах, коли людство володіє ядерною зброєю і іншими
засобами масового знищення, приведе до повного знищення цивілізації. Тому що затвердження
нової екологічної ніші супроводжуватиметься боротьбою за інвайронментальний простір, під
яким розуміють граничні норми глобального забруднення, витрачання світових запасів невідновлюваних природних ресурсів, світових площ сільськогосподарських земель та лісів —
ресурс, життєво необхідний людям. У цій боротьбі не можуть бути не задіяні усі відповідні
засоби, які має в розпорядженні людина, і тоді криза перетвориться, без сумніву, у знищення.
Отже, стихії повинна бути протиставлена загальна для людства розумна СТРАТЕГІЯ — цілеспрямований розвиток планетарного суспільства, суть якого людям ще не зрозуміла. У будьякому випадку, стихійний (по-іншому — ринковий) процес самоорганізації повинен увійти до
строго обмежених рамок, які дозволяють передбачати небезпеки, що очікують людство.
Нині складно уявити мету розвитку і напрямки зусиль людства, зрозуміти суть тих взаємовідносин Природи та суспільства, які необхідно встановити для запобігання катастрофі,
забезпечення їх взаємної адаптації, здатної продовжити історію роду людського. Існують дві
крайні точки зору з цієї проблеми.
Одна з них — це ідея автотрофності людини, тобто можливості створення штучної цивілізації, незалежної від стану біосфери. Представником цієї ідеї був К. Е. Ціалковський, про неї з
великою обережністю говорив В. І. Вернадський. Іншої крайньої точки зору дотримується такий великий вчений як, наприклад, В. Г. Горшков. Він вважає, що людині необхідно навчитися
вписуватися у вже існуючі «природні цикли». Є також цілий ряд так званих проміжних наукових позицій (В. І. Данілов-Данільян, В. М. Котляков, М. Є. Виноградов та ін.), кожна з яких містить певні корисні міркування. Суть їх полягає у наступному: природоохоронна діяльність, метою якої є збереження біосфери, і є основою сталого розвитку суспільства, необхідною для його
забезпечення.
Утопічність двох крайніх точок зору очевидна. Людина народжена біосферою в процесі її
еволюції і існувати поза нею вона не може — це аксіома. Повернення людини до структури біогеохімічних циклів «дикої природи» також неможливе. В такому випадку населення земної кулі
необхідно зменшити приблизно вдесятеро. Помиляються і представники проміжної точки зору,
вважаючи, що якщо людина навчиться не забруднювати довкілля промисловими відходами і не
руйнувати живий світ, то проблема нашого майбутнього буде вирішена.
Зрозуміло, що збереження біосфери — умова необхідна, але її забезпечення недостатньо
для вирішення проблеми виживання людини. Справа в тому, що достатніх умов людство ще не
знає. Тому ситуація набагато серйозніша, ніж про це прийнято говорити навіть на таких авторитетних Міжнародних конгресах як у Ріо. Створення СТРАТЕГІЇ виживання людини на планеті
— це СТРАТЕГІЯ реалізації умов коеволюції Природи і суспільства. Якщо опустити цілий ряд
тонкощів, то під коеволюцією розуміють умову, необхідну для збереження людства у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті.
На підставі викладеного поняття «сталий розвиток» слід інтерпретувати як СТРАТЕГІЮ
перехідного періоду до такого стану Природи та суспільства, який можна характеризувати тер-
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міном «коеволюція». По-іншому: «сталий розвиток» — це «СТРАТЕГІЯ переходу суспільства
до стану його коеволюції з біосферою».
Таке трактування цього поняття передбачає, що людство в цілому і кожна країна окремо
зустрічатимуть і долатимуть численні кризи, злети та падіння — це буде шлях безперервних
пошуків, а не сталий розвиток в його сьогоднішній інтерпретації. Саме цієї точки зору дотримується академік М. М. Моісеєв.
Опираючись на подібні уявлення можна зробити висновок, що подальший розвиток людини вимагає якісного удосконалення механізму його еволюції. Подібна гіпотеза майже очевидна
і може бути підкріплена великим числом емпіричних узагальнень. Проте таку гіпотезу не охоче
підтримують на Заході, де панує ілюзія універсальності тривіального ринку. Саме у цьому вбачають основну неповноцінність сучасної західної культури багато прогресивних учених Світу.
Будь-який відхід від тривіального ринку, будь-який прояв колективізму, соціальні програми та навіть елементарне християнське милосердя, як відзначає М. М. Моісеєв, вважаються
«шляхом до рабства». Це думка послідовників відомого ортодокса Хайєка, суть позиції яких
можна звести до наступного: чи потрібно враховувати інтереси наших нащадків, якщо вони не
можуть враховувати наші інтереси. У цій обмеженості ринкової філософії та в значному поширенні її примітивної інтерпретації вбачається основна загроза майбутньому людства.
Сьогодні можна виділити дві схеми подолання кризи. Одна — це граничний тваринний
егоїзм і індивідуалізм, що базуються на ринкових відносинах, та інша — відродження древніх
традицій, що закликають жертвувати частиною сьогодення заради майбутнього наших дітей.
Вибір першого шляху прирікає людство на деградацію, яка проходитиме не однаково в різних
країнах, але, без сумніву, важко для усіх. Такий вибір відповідає ідеології «золотого мільярда»,
благополуччя якого можна забезпечити впродовж ряду поколінь за рахунок деградації інших
п'яти мільярдів населення Землі. Вибір другого шляху дає людству шанс використати Розум,
дарований йому Богом-природою, але використати його можна лише із загальної згоди, шляхом
реалізації здатності людей сформувати колективну, загальнопланетарну СТРАТЕГІЮ.
Вибір другого шляху вимагатиме нових знань та створення на їх основі таких парадигм існування, для реалізації яких необхідний колективний розум — нова шкала цінностей, нова економічна наука, новий механізм ціноутворення, що враховуватиме той збиток, який нинішні покоління наноситимуть наступним та ін. У поняття «рівність» та «демократія» людина вкладатиме іншу суть. Можливо, під рівністю і демократією людство буде розуміти «рівність у мінімумі користування інвайронментальним простором», або «рівність у мінімумі споживання»,
або «рівність у мінімумі енергоспоживання», але обов'язково «рівність у мінімумі…», що веде,
звичайно, до істотного самообмеження значної частини населення Землі.
Проте, частина людства не бажає стримувати свої апетити, намагається як і раніше бути
ненаситною і марнотратною. Тут доречно процитувати відомого всьому світу письменника
В. В. Кожинова: «Шанс порятунку світу вбачається у соціалізмі, який ми так і не побудували. І
зовсім не тому, що соціалізм «кращий за капіталізм». Не кривитимемо душею, він ні скільки не
кращий за капіталізм високорозвинених країн. Більше того, він багато в чому «гірший за капіталізм», але він має одну перевагу, що випливає з його антиринкової природи. Позначимо його:
соціалізм — це за перевагою самообмеження. Тільки самообмеження дає людині перспективу
виживання. Капіталізм занадто марнотратний, обтяжений речами і угодований, щоб пройти через вузькі ворота мізерного майбутнього. Так думали і думають найвідоміші вчені».
Таким чином, на сучасному етапі розвитку людство повинно відповісти на головне запитання: до якої організації суспільства людина повинна прагнути і яка з них прогресивніша з точки зору «сталого розвитку». На жаль, нині немає досить широкого розуміння цієї проблеми,
ще не виникло в суспільстві розуміння того, що усі економічні і політичні проблеми повинні
вирішуватися у рамках уявлень про сталий розвиток — СТРАТЕГІЇ переходу суспільства до
стану його коеволюції з біосферою.
♦♦♦♦♦
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1.6. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Екологічне благополуччя планети, держави, регіону – один з найважливіших показників
життєзабезпечення цивілізації в цілому і її територіальних груп зокрема. До недавнього часу
про це можна було не згадувати, але у ХХ-му столітті з'явилися симптоми екологічних захворювань.
Необхідно провести серйозну роботу по організації екологізації суспільства на планомірній і зваженій основі, а не в авральному порядку. Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова постійного
економічного та соціального розвитку усіх країн земної кулі.
З цією метою держави проводять на своїй території екологічну політику, спрямовану на
збереження природного середовища, захист життя та здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Під навколишнім середовищем прийнято розуміти цілісну систему взаємопов'язаних природних і антропогенних об'єктів та явищ. Поняття «навколишнє середовище» включає соціальні, природні та штучно створювані фізичні та біологічні чинники, тобто все те, що прямо або
побічно впливає на життя і діяльність людини.
Науково-технічна революція, яка стала можливою в результаті великих відкриттів у біології, фізиці, хімії та багатьох інших науках, розширює можливості використання природних ресурсів, необхідних для подальшого розвитку продуктивних сил, задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства. Проте науково-технічна революція нерідко ускладнює взаємовідносини людини з природним навколишнім середовищем, вносить дуже помітні і непередбачувані
зміни в екологічні системи, у регуляцію біосфери в цілому.
Охорона навколишнього середовища охоплює систему державних і громадських заходів,
що забезпечують збереження природного середовища, придатного для життєдіяльності нинішніх і майбутніх поколінь людей. Вона здійснюється у виробничих, наукових, оздоровчих, естетичних і виховних цілях. Перед сучасним суспільством стоїть завдання не лише зберегти на основі раціонального використання багатство і продуктивність природи сьогодні, але і попередити негативні наслідки втручання людини в майбутньому. Для цього необхідно всебічно вивчати
і аналізувати різноманітні процеси, які постійно відбуваються у природі. Основою сучасного
підходу до природи є вчення про біосферу Землі.
Біосфера – оболонка Землі, в якій розвивається життя різноманітних організмів, що населяють поверхню суші, грунт, нижні шари атмосфери, гідросферу. Біосфера є результатом взаємодії живої та неживої матерій.
Слід розрізняти географічну оболонку Землі та біосферу. Географічна оболонка – це сукупність явищ, процесів і сил (що зумовлюють їх), які формують земну поверхню. Якщо біосфера охоплює сферу розвитку життя живої речовини, то простір навколо Землі, в якому жива
речовина діє як геологічна сила, формує вигляд Землі. Межі біосфери охоплюють усю гідросферу, тобто водну оболонку (до глибини 12 км) і нижній шар атмосфери висотою до 15 км.
Вважають, що нижня межа біосфери в літосфері проходить на глибині до 5 км.
Елементарна первинна структурна одиниця біосфери – біогеоценоз. Під цим терміном розуміють ділянку біосфери, через яку неможливо провести жодної істотної грунтово-геохімічної
або будь-якої іншої межі, тобто це однорідні за топографічними, мікрокліматичними, гідрологічними та біотичними умовами ділянки біосфери.
До складу біогеоценозу входять наступні компоненти:
1) рослинний компонент, представлений тим або іншим рослинним співтовариством – фітоценоз;
2) тваринний компонент – зооценоз;
3) мікроорганізми, які утворюють у грунті, у водному або у повітряному середовищах мікробні біокомплекси – мікробіоценоз;
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4) грунт і грунтові води, взаємодіючи з іншими компонентами біогеоценозу (рослинами,
мікроорганізмами та ін.), утворюють так званий едафотоп;
5) атмосфера, взаємодіючи з іншими компонентами біогеоценозу, утворює кліматоп.
Багато дослідників елементарною структурною одиницею біосфери вважають екосистему,
як один із основних об'єктів екології – науки, що вивчає умови існування живих організмів, а
також взаємозв'язки між організмами та місцем їх існування.
Значний внесок у розвиток екології зробили вчені – С. С. Вавілов, В. М. Сукачьов,
Є. Н. Павлівський та ін. Особлива заслуга в розвитку екології належить В. І. Вернадському – засновникові вчення про біосферу. Вчення про біосферу – основа екології як науки.
Екосистема (біогеоценоз) – це фізичне середовище певного геофізичного району, тобто
біотоп, з населяючими його взаємозалежними видами організмів, з яких складається біоценоз.
Людина, як жива істота, і людський рід, як сукупність індивідів, складають частину екосистеми і екосфери і підпорядковані їх законам. Специфіка екосистеми «людина – довкілля» визначається не лише властивими їй фізичними і біологічними природними чинниками.
Як уже відзначалося, промислове і сільськогосподарське виробництво, а також інші сфери
людської діяльності упродовж багатьох десятиліть чинять руйнівний вплив на довкілля. Якщо
цей вплив раніше компенсувався захисними функціями самого природного середовища, то сучасні масштаби життєдіяльності людей при існуючих формах її реалізації викликають безповоротні негативні зміни як окремих екосистем, так і цілих регіонів і материків. У результаті цього
в різних регіонах світу все частіше виникають екологічні кризи, які, в основному, є наслідком
збільшення антропогенного навантаження на природне середовище, зумовленого прогресуючим зростанням населення, промислового і сільськогосподарського виробництва, споживання
енергії та ін.
Зростання населення і пов'язане з цим збільшення матеріального виробництва як найважливіші проблеми екології спонукають розглянути два питання.
Перше – зростання населення і забезпеченість його природними ресурсами планети. У
2011 році чисельність населення Земної кулі сягла 7 млрд. чол.
Деяка специфіка цього зростання – зосередження населення у великих містах і окремих
країнах також веде до загострення екологічних проблем.
Друге питання – зростання матеріального виробництва з метою задоволення зростаючих
потреб людей – з екологічної точки зору складніше, оскільки збільшення обсягів матеріального
виробництва веде за собою посилення екологічного забруднення середовища і наростання негативних наслідків.
Усвідомлення реальної можливості наближення регіональних і глобальних екологічних
криз поставило на порядок денний питання про необхідність розробки правової основи охорони
довкілля практично в усіх країнах світу.
Для створення правової основи з охорони навколишнього середовища Верховна Рада
України у 1991 р. ухвалила відповідний Закон, згідно якого екологічна політика України спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативної дії, зумовленої забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання
і відтворення природних ресурсів.
Основними принципами охорони навколишнього середовища згідно Закону є:
• пріоритетність вимог екологічної безпеки при здійсненні господарської, управлінської та
іншої діяльності;
• гарантія екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
• попереджувальний характер заходів з охорони навколишнього середовища;
• екологізація матеріального виробництва;
• науково-обгрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства;
• обов'язковість екологічної експертизи;
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• гласність і демократичність при ухваленні рішень, реалізація яких впливає на стан природного навколишнього середовища, формування у населення екологічного світогляду;
• стягнення плати за забруднення природного навколишнього середовища та компенсація
збитку, заподіяного порушенням законодавства з охорони навколишнього середовища;
• застосування заходів по стимулюванню відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;
• вирішення проблем з охорони навколишнього природного середовища на основі широкої
міждержавної співпраці.
В Україні діє державна система стандартів (ДСС) з охорони навколишнього середовища,
яка складається з комплексів взаємопов'язаних стандартів, спрямованих на збереження, відновлення і раціональне використання природних ресурсів.
Система стандартів в області охорони природи встановлює: забезпечення збереження природних комплексів, сприяння відновленню і раціональному використанню природних ресурсів,
збереженню рівноваги між розвитком виробництва і сталістю навколишнього природного середовища, удосконалення управління якістю навколишнього природного середовища в інтересах
людства.
У систему стандартів в області природи входять наступні комплекси, які повинні відповідати стандартам колишнього РЕВ (від 0 до 8):
0 – комплекс організаційно-методичних стандартів в області охорони природи;
1 – комплекс стандартів в області охорони і раціонального використання вод, кодове найменування «Гідросфера»;
2 – комплекс стандартів в області захисту атмосфери, кодове найменування «Атмосфера»;
3 – комплекс стандартів в області охорони і раціонального використання грунтів, кодове
найменування «Грунти»;
4 – комплекс стандартів в області покращення використання земель, кодове найменування
«Землі»;
5 – комплекс стандартів в області охорони флори, кодове найменування «Флора»;
6 – комплекс стандартів в області охорони фауни, кодове найменування «Фауна»;
7 – комплекс стандартів в області охорони і створення ландшафтів, кодове найменування
«Ландшафти»;
8 – комплекс стандартів в області охорони і раціонального використання надр, кодове найменування «Надра».
В залежності від об'єкту, що стандартизується, встановлена класифікація стандартів в області природи. Визначені сім груп (від 0 до 7):
0 – основні положення;
1 – терміни, визначення, класифікація;
2 – показники якості природних середовищ, параметри забруднюючих викидів і скидів, а
також показники інтенсивності використання природних ресурсів;
3 – правила охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
4 – методи визначення параметрів стану природних об'єктів та інтенсивності господарських дій;
5 – вимоги до засобів контролю та вимірів стану навколишнього природного середовища;
6 – вимоги до пристроїв, апаратів і споруд по захисту довкілля від забруднень;
7 – інші стандарти.
Встановлена наступна структура позначення стандартів в області охорони природи: номер
комплексу за класифікатором, шифр комплексу, шифр групи, порядковий номер стандарту і рік
реєстрації. Наприклад, ГОСТ 17.2.1.01-76 «Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів
за складом» означає: ГОСТ – категорія стандартів (державний стандарт); 17 – номер системи
(стандарти в області природи); 2 – шифр комплексу (атмосфера); 1 – шифр групи; 01 – порядковий номер стандарту; 76 – рік реєстрації стандарту. Таким чином приведений стандарт розшифровується так: Державний стандарт з охорони природи (17), комплекс стандартів в області за43

хисту атмосфери (2), група – терміни, визначення, класифікація (1), в угрупуванні йому присвоєний номер 01, зареєстрований стандарт у 1976 р.
Загальні положення системи стандартів в області охорони природи і раціонального використання природних ресурсів викладені в ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартів в області
охорони природи і покращення використання природних ресурсів. Основні положення».
Впровадження стандартів - це здійснення заходів, що забезпечують виконання вимог,
встановлених стандартом відповідно до області його застосування і сфери дії.
Необхідно відзначити, що проблема охорони довкілля носить комплексний характер і не
може бути вирішена у рамках однієї галузі. Тому планування охорони довкілля повинно удосконалюватися у напрямку створення єдиної системи міжгалузевого і територіального планування. Удосконалення цієї системи дозволить подолати диспропорції, що склалися, і протиріччя
в плануванні природоохоронних заходів, гармонійно поєднувати інтереси розвитку народногосподарського комплексу при збереженні і, навіть, покращенні показників якості довкілля, забезпечити комплексність природоохоронних заходів з урахуванням необхідної черговості їх реалізації і, нарешті, забезпечити досягнення бажаних нормативних показників при мінімальних
капітальних витратах.
Сьогодні з істотних проблем, що постали перед людством, особливе значення мають збереження світу і охорона довкілля. Невипадково ці проблеми розглядали на Нараді з питань безпеки і співпраці в Європі (Хельсінкі, 1975 р.), на Всесвітньому конгресі миру, що відбувся в
Москві. Про тісний зв'язок і гостроту цих проблем говорить і прийняття 34 країнами за ініціативою колишнього СРСР конвенції «Про заборону військового і будь-якого іншого ворожого
використання засобів впливу на навколишнє природне середовище» (Женева, 1977 р.).
Для координації робіт з охорони природи створені республіканські, міські, районні та
державні комітети.
На додаток до органів державного контролю створена широка мережа відомчого і громадського контролю.
У системі правового забезпечення охорони природи велика увага приділяється боротьбі з
порушеннями природоохоронних нормативів. Для цього разом з профілактичними заходами організаційно-господарського характеру використовується система заходів юридичної відповідальності.
У законодавчих актах про охорону окремих об'єктів довкілля визначений перелік порушень, які передбачають кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або економічну відповідальність, а також встановлений порядок відшкодування збитку, заподіяного в результаті порушення законодавства.
Міри відповідальності за порушення нормативів з охорони довкілля містяться також у
кримінальних кодексах. Міра покарання – від штрафу до позбавлення волі терміном до 10 років.
Підприємства, організації, установи і громадяни зобов'язані відшкодовувати збитки, заподіяні порушенням природоохоронних законодавств. Посадовці та інші працівники, з вини яких
підприємства, організації і установи понесли витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків внаслідок забруднення довкілля, несуть матеріальну відповідальність у порядку, встановленому
правилами трудового законодавства.
♦♦♦♦♦
1.7. ОСНОВНІ

КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Недотримання вимог екологічної безпеки призводить до виникнення нових невиліковних
захворювань і можливого зменшення популяцій людини. Механізмом регуляції цих популяцій
можуть стати епідемії. У природі це звичний процес, який відноситься до екологічних чинників, що залежать від щільності населення. Закономірно повинні виникнути нові, досі неіснуючі
хвороби, подібні «хворобі легіонерів», синьогнійній інфекції в пологових будинках та ін.
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Причинами їх виникнення є:
• забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів, сильно отруйними і згубно діючими речовинами в результаті вторинних хімічних реакцій, у тому числі фотохімічних;
• зміна клімату Землі на основі посилення парникового ефекту, викидів метану та інших
низькоконцентрованих газів, аерозолів, легких радіоактивних газів, зміни концентрації озону в
тропосфері і стратосфері;
• забруднення океану, поховання в ньому отруйних і радіоактивних речовин, насичення
його вод вуглекислим газом з атмосфери, попадання в нього антропогенних нафтопродуктів,
важких металів і складних органічних сполук, підкислення мілководь за рахунок забруднень
SOx і NOx атмосфери, розрив нормальних екологічних зв'язків між океаном і водами суші у зв'язку з будівництвом гребель на річках;
• тривале накопичення на поверхні суші отруйних і радіоактивних речовин, побутового
сміття і промислових відходів, таких, що практично не розкладаються і дуже стійких, типу поліетиленових виробів, інших пластмас;
• погіршення середовища життя в містах і сільській місцевості, збільшення шумової дії,
забруднення повітря промисловістю, транспортними засобами, зорове пригнічення людини високими будівлями, напруженість темпу міського життя і втрати соціальних зв'язків між людьми;
• абсолютне перенаселення Землі і відносне демографічне переущільнення в окремих її
регіонах;
• скорочення площі тропічних і північних лісів, що веде до дисбалансу кисню і посилення процесу зникнення видів тварин і рослин;
• утворення в ході вищезгаданого процесу екологічних ніш і заповнення їх шкідниками,
паразитами, збудниками нових захворювань рослин і тварин, включаючи людину.
Усі системи, з якими доводиться мати справу екології, впорядковані таким чином, щоб
«відкачувати із співтовариства невпорядкованість». Це відбувається до тих пір, доки діє принцип Ле Шательє-Брауна (посилення протидії впливу). В іншому випадку енергійне самовідновлення не відбувається. Саме це призводить, як показують останні дослідження, до розширення і
поглиблення запустинювання. Принцип Ле Шательє-Брауна у біосфері вже не дотримується і
розпочалася її самодеструкція. Якщо цей процес не призупинити, вимирання біосфери приведе
до зникнення людства, при чому значно раніше, ніж станеться повна деструкція біосфери.
Вирішити вищеперелічені проблеми можна тільки після істотної реорганізації людського
суспільства. Ці рішення пов'язані з оптимальними екорозвитком і міжнародно-глобальною, регіональною і локальною екополітикою.
Екорозвиток — форма соціально-економічного розвитку суспільства, що враховує екологічні обмеження для цього історичного моменту і спрямована на збереження природних і антропогенних умов і ресурсів середовища життя. Екологічному обмеженню підлягають не лише
забруднення цього середовища, але також небезпечні генетичні, психологічні та інші зміни самої людини. До умов і ресурсів середовища життя відносяться як природні запаси, так і культурний, науковий та інший потенціал, накопичений людьми. Оптимальним екорозвиток може бути лише у разі рівності тиску на середовище і відновлюваних здатностей природно-ресурсного
потенціалу територій.
Міжнародно-глобальна екополітика — проведення міжнародних, політичних і зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень в соціально-економічному розвитку, запасу наявних у світі природних ресурсів і їх розподілу між регіонами і країнами. В ході
такої екополітики встановлюються економічні зони океану, квоти на вилучення тих або інших
природних запасів, зміни природних умов на планеті і в найбільших її екосистемах. Необхідно
погодити та інтерналізувати плату за забруднення, ввести заборони на скидання різних речовин.
Регіональна екополітика близька по суті до міжнародно-глобальної, але охоплює інтереси
країн одного континенту, які повинні встановлювати пограничні заповідники, національні парки, домовлятися про розмір і характер трансграничного перенесення забруднень та інше.
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Державна екополітика — це соціально-економічні управлінські рішення та міжнародні
договори, побудовані на розумінні переваг і недоліків, пов'язаних з екологічним станом територій, акваторій і повітряного простору країни.
Локальна екополітика – аналог державної, але тільки у межах міста або іншої невеликої
території.
Різні види екополітики досі продовжують знаходитися або у стадії розробки, або не виходять за рамки дебатів. Державна екополітика в країнах СНД не розроблена і не погоджена, якщо
не враховувати декількох ухвалених у цьому напрямку законів, де концептуально сформульовані відомі істини. Немає відповідного наукового базису та колективів дослідників. А для України, Росії та Білорусії актуальна як соціально-екологічна політика, так і політика в області екології людини, що диктується політичною нестабільністю, загрозою конфліктів, міграцією населення.
Потенційна загроза висить над населенням країн чисельністю близько 20 млн. чоловік.
Необхідно постійно спостерігати за станом здоров'я приблизно 5 млн. чоловік. Відволікання
молоді на 1,5-2 роки від інтелектуального розвитку для служби в армії не сприяє підвищенню
розумового потенціалу усього суспільства. Відплив активної частини населення у пошуках
«кращого життя» за кордон веде до втрати наукового і виробничого потенціалу.
Суспільство вже давно вимагає екологізації науки і знань, природокористування, промисловості, сільського господарства, лісового господарства і промислів, транспорту і міського господарства, громадського життя, демографічної політики.
Наше завдання - послідовно і наполегливо просувати вирішення усіх цих питань на різних
рівнях управління державою.
♦♦♦♦♦
1.8. ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ♦
(Із доповіді Д.Зеркалова на III Міжнародному конгресі «Екологія і
духовність», присвяченому 5-ій річниці Української
Екологічної академії наук)
Екологічна проблема починає набувати характеру проблеми виживання людства на земній
кулі. Рівень експлуатації природи перевищив усі відомі біологам межі втручання людини в її
живу речовину. «Техногенний волюнтаризм», що нехтує міркуваннями моральної поведінки по
відношенню до довкілля, привів до руйнівних процесів.
Науковий підхід до розвитку екологізації підміняється божевільними технократичними
ідеями, такими, наприклад, як перекидання вод річок європейської півночі на південь, а річок
Сибіру — в Середню Азію. Фантазія «державних діячів» далі за тотальну обводнювальноосушувальну меліорацію на поширилася.
Сьогодні пропонують «закласти» озонову діру над Антарктидою за допомогою літальних
озонаторів, штучно осаджувати вологу хмар над Аралом, з'єднати Каспійське море з Аральським каналом для поповнення вод останнього, викачати сірководень Чорного моря для паливного використання, отримувати «екологічно чисту енергію» з «гравітаційних полів» і т. д. І хоча
автори подібних пропозицій потребують передусім добрих психіатрів, знаходяться «фахівці»
від екології з розумінням і схваленням ідей, які не мають жодного наукового обгрунтування.
Витоки нинішнього нашого ставлення до природи йдуть з часу, коли класики ортодоксального більшовизму один за одним завдавали ударів природі. Вони закликали не до гармонії з
природою, а штовхали своє покоління на боротьбу з нею. Лідер петроградських поетівпролеткультівців Володимир Кирилов проголосив:
♦

Тут і далі за матеріалами статей, доповідей і тез автора опублікованих у книзі «Техногенно-екологічні проблеми
безпеки життєдіяльності: Наук.-метод. матеріали: У 4 кн./За ред. О. М. Русака. — К.: Знання, 1999 —Кн. 1. — 292 с.
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—Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы»
Його підтримував Маяковський:
«Строй во всю трудовую прыть,
Для стройки не жаль ломаний!
Если даже Казбек помешает, — срыть!
Все равно не видать в тумане»
Але основних ударів природі завдавав Горький. З-під його пера вийшло немало антиприродних статей і листів. У 1931 р. «Правда» та «Известия» вибухнули публікацією Горького
«Про бібліотеку поета». Із восьми колонок чотири присвячені нацьковуванню письменників на
природу.
— «Поети минулих часів, — писав він, — захоплювалися красотами та дарами природи...
У відношенні поезії до природи найчастіше і безперечно звучали і звучать — покірність, лестощі. Хвала природі — хвала деспоту... Намагаючись не дуже успішно — «дієсловом розпалювати серця людей», або — безуспішно — пробуджувати в людях «почуття добрі», поети ніколи
ще не закликали людину на боротьбу з природою, за владу над нею». Виховане Горьким нове
покоління радянських письменників згодом не раз глузувало з природи.
Особливою витонченістю у боротьбі з природою відрізнявся партійний друк. Два його
флагмани — газета «Правда» і журнал «Більшовик» давали залпи по діячах охорони природи і
звинувачували їх в антинародній діяльності. У резолюції Першого Всесоюзного з'їзду з охорони
природи у 1933 році говорилося, що «З'їзд категорично відкидає буржуазну теорію про неможливість управління процесами дикої природи і про повне невтручання людини в її процеси».
Виховане на хмільному чаді подібних діячів науки і культури нинішнє важко хворе суспільство «на ура» зустрічає кашпіровщину, без розбору вірить в екстрасенсів і у що завгодно. На
основі цього і продовжує процвітати екологічне неуцтво.
Національна Академія наук не в змозі поки підняти рівень екології до зростаючих громадських потреб. Вона залишається справою одинаків, у кращому випадку неформальних громадських груп, при деякій підтримці благодійних фондів, які розробляють, в основному, теоретичні
основи екології.
На заході теоретична думка в області екології, після хвилі, що прокотилася у 1970-х роках,
коли були видані екологічні словники і енциклопедії, вичерпалася. Як і у нас, розвиток екології
за кордоном зустрічають неохоче представники забезпечених верств населення, однак поступове розуміння цінності збереження середовища життя починає переважати над економічними
спрямуваннями.
Вітчизняна література також поповнилася словниковими екологічними виданнями і підручниками з охорони природи та навколишнього середовища. Цим, потрібно визнати, помітним
зрушенням, і обмежився «екологічний рух». Предмети екологічного профілю продовжують
знаходитися на задньому плані освіти.
У ряді ВНЗ останніми роками з'явилися кафедри екології і природокористування, відкриті
екологічні факультети, географічні факультети отримали екологічний додаток до назви, проте
реальна екологічна освіта не може розвиватися без розуміння головного: для кого і якої роботи
відбувається підготовка фахівців. Сучасні фахівці, які займаються питаннями екології і проводять експертизу проектів, сумлінно аналізують окремі елементи і проект в цілому, але вони не в
змозі дати екологічну оцінку впливу майбутніх об'єктів на середовище життя, не можуть узагальнити отримані матеріали, що свідчить про низький рівень їх підготовки.
Настав час перегляду сучасних уявлень про взаємодію людини і природи. Розуміння екології як інтегрованої дисципліни, що об'єднує фізичні і морально-духовні основи життя, приве47

ло людство до усвідомлення нагальної потреби коеволюції, яку ми сприймаємо сьогодні як
умову, необхідну для збереження людства у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті.
Людство починає усвідомлювати тезу про формування «почуття справедливості по відношенню до наступних поколінь», яка вимагає від нас прийняття такого шляху технологічного
розвитку, який передбачає збереження природних ресурсів і екосистем. Цей шлях надзвичайно
складний для Заходу, де раціоналізм фетишизований і сконцентрований на максимальному задоволенні мислимих і немислимих потреб «вільного громадянина», і де похвальне дотримання
законів (за винятком релігійних постулатів) мінімально підкріплене морально-етичними і духовними принципами.
Україна, Росія і Білорусь, наприклад, на сьогодні мають значно вагоміший моральноетичний потенціал, ніж найрозвиненіші країни Заходу. Створення справедливої економіки у поєднанні з дисципліною і ефективністю приватної власності і ринкового механізму — ось головні аргументи сталого збалансованого суспільства з обмеженими ресурсами, які ми називаємо
сьогодні «інвайронментальним простором» (граничні норми глобального забруднення, витрачання світових запасів невідновлюваних ресурсів, світових площ сільськогосподарських земель
і лісів, при дотриманні яких не буде нанесений збиток подальшим поколінням: вони отримають
доступ до таких же об'ємів природних ресурсів, якими користуємося ми).
Інвайронменталізм як новий світогляд, новий погляд на світ, на взаємовідносини людства і
біосфери об'єднує ті аспекти екології, економіки, політології, освіти, технології, які визначають
сучасний стан і віддалене майбутнє навколишнього середовища. Саме він дозволить не лише
осмислити масштаби і серйозність катастрофи, що насувається, але і запобігти їй.
Сьогодні можна спостерігати серйозні спроби регламентувати використання інвайронментального простору. Прикладом можуть служити Нідерланди.
Ми теж прийшли до усвідомлення необхідності нормування інвайронментального простору. Розробляємо принципи нормування, намагаємося ввести нове поняття, яке ми назвали «ІНВАЙРЕС», похідне від двох слів «Інвайронментальний» і «Ресурси», тобто «Інвайронментальні
ресурси» або скорочено «Інвайрес». Цей термін нам необхідний, щоб позначити одиницю виміру об'єму «Інвайронментального простору». В якості можливого критерію такої одиниці виміру
ми пропонуємо використати енергію випромінювання, що припадає на одного жителя планети,
виражену в «Дж/чол».
Поняття «Інвайрес» і одиниця виміру «Дж/чол» об'єму інвайронментального простору або
ресурсу обгрунтовується дією загальних термодинамічних принципів і законів збереження енергії, речовини, інформації інтерпретованих (адаптованих) стосовно екологічних потреб. В порядку пояснення відзначимо, що витрата енергії однією людиною на добу в кам'яному віці
складала близько 16-18 кДж, в індустріальну епоху — приблизно 300 кДж, а у сучасних передових країнах близько — 1000 кДж, тобто в 60 разів більше ніж у наших далеких предків, коли
існування людини повністю вписувалося у природні біохімічні цикли.
Навіть з початку ХХ століття кількість енергії, яка витрачається на одиницю сільськогосподарської продукції в розвинених країнах світу виросла, як усім відомо, в 8 — 10 разів, а на
одиницю промислової продукції — у 12 разів. Співвідношення витрат енергії у землеробстві
коливається в різних країнах від 1/65 (басейн р. Конго) до 1/2,0 — 2,5 (США). Загальна енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва (ексергія — це співвідношення енергії, що вкладається і отримується з готовою продукцією) в промислово-розвинених країнах
приблизно в 30 разів нижча ніж при примітивному землеробстві. У ряді випадків багатократне
збільшення витрат енергії на добрива і обробку полів призводить лише до дуже незначного (на
10-15 %) підвищення врожайності.
Якщо витрату енергії на одиницю промислової продукції у 1913 році прийняти за одиницю, то у 1990 році в СРСР витрачалося 34,3 умовних одиниці. Споживаючи величезні об'єми
енергії, в атмосферу викидається в середньому на одного жителя планети близько 4 т шкідливих речовин, а в деяких країнах цей показник сягає 12 т. Ось чому в якості критерію оцінки
об'єму інвайронментального простору ми пропонуємо використовувати енергію, знаючи закони
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збереження і переходу з одного стану в інший якої, ми зможемо спочатку розробити загальні
принципи, а потім і порядок розподілу такого простору між державами і кожним жителем Землі
на справедливій основі. Для цього знадобляться спільні зусилля біологів, як носіїв екологічних
знань, юристів, економістів, різноманітних технологів. Виходячи із закономірностей розвитку
процесу пізнання людиною природи найближчими роками слід очікувати нового «вибуху» екологічного руху. Тому доцільним є продовжити налагодження обміну знаннями між науковими
колами і громадськістю, організувати підготовку широкого кола викладачів ВНЗ, а згодом учителів шкіл. Після розгортання екологічної просвіти стане можливою екологічна освіта і її проникнення у практичну діяльність, включаючи промисловість, сільське господарство, транспорт
та інші галузі.
Завдання сучасної вищої школи вбачається у послідовному поширенні екологічних знань.
Саме у надрах вищої школи часто народжуються нестандартні наукові підходи, через молодих
людей акумулюється енергія громадських рухів, виникають опозиційні до урядів організації,
що створюють альтернативні програми.
Для цього необхідно переглянути програму дисципліни «Основи екології»: приділити більше уваги екологічним законам, теоріям, правилам, принципам і гіпотезам.
♦♦♦♦♦
1.9. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сталий розвиток передбачає значне скорочення об'ємів спалювання невідновлюваних видів палива, а також відмову від великих гідроенергетичних проектів, що вимагають затоплення
великих площ продуктивних земель і переміщення десятків тисяч людей, які мешкали на них.
Концепція сталого розвитку висуває тезу про формування «почуття справедливості по відношенню до наступних поколінь як ЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ РОЗВИТКУ, прийняття такого
шляху технологічного розвитку, який передбачає збереження природних ресурсів і екосистем».
Цей шлях надзвичайно складний для Заходу, де раціоналізм фетишизований і сконцентрований
на максимальному задоволенні мислимих і немислимих потреб «вільного громадянина», і де
похвальне дотримання законів (за винятком релігійних постулатів) мінімально підкріплене морально-етичними принципами.
Україна, Росія і Білорусь на сьогодні мають значно вагоміший морально-етичний потенціал, ніж найрозвиненіші країни Заходу. Створення справедливої економіки у поєднанні з дисципліною і ефективністю приватної власності і ринкового механізму - ось головні аргументи сталого збалансованого суспільства з обмеженими ресурсами.
Аналіз численних джерел інформації в області екології дозволяє виділити основні напрямки сталого розвитку, дотримуватися яких повинні, у тому числі, Україна, Білорусь і Росія. Передусім, це всебічно збалансована політика в області енергетики, яка передбачає:
• поступовий перехід до оподаткування за викиди вуглецю в атмосферу від спалювання
вуглеводневих палив;
• зведення до мінімуму користування особистим автомобілем шляхом введення диференційованих податків на забруднення атмосфери;
• інвестування у розвиток громадського транспорту;
• заохочення застосування нетрадиційних видів енергії (енергії вітру, біомаси, сонячного
тепла та ін.);
• стимулювання переселення людей ближче до робочих місць, щоб зменшити потребу в
транспорті;
• поступова заборона авіарейсів на відстань менше 1000 - 1500 км;
• розвиток електронних засобів зв'язку, які повинні замінити поїздки з метою спілкування
і звичайну пошту.
Аналогічні пропозиції в області екологізації економіки передбачають вторинне використання ресурсів:
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♦ введення оподаткування на застосування матеріалів, які не були у вжитку, з метою субсидіювання їх вторинного використання (рециркуляції);
♦ заборона на виробництво будь-яких матеріалів, які не можуть швидко розкладатися в
природних процесах або бути повторно використані;
♦ обкладення податками продукції, яка не підлягає ремонту і вторинному використанню;
♦ обмеження виробництва предметів одноразового користування;
♦ обкладення податками предметів розкоші: зайве споживання повинно розглядатися як
прояв антигромадського фізіологічного збочення;
♦ розвиток виробничої сфери видалення відходів в потужну промисловість вторинної переробки, що дозволить відмовитися від використання територій для облаштування звалищ;
♦ обмеження використання і руйнування природних ресурсів для військових потреб.
У сфері демократизації економіки необхідно здійснити наступні заходи:
• за допомогою оподаткування, ліцензування і тарифного регулювання підтримувати високу вартість перевезень і тим самим стимулювати розміщення підприємств у безпосередній
близькості до ринків збуту;
• обмежити максимальну заробітну плату сумою, що не перевищує 15 мінімальних окладів або середньої зарплати в даній організації;
• встановити 80 % податок на доходи і спадок, які більш ніж у 10 разів перевищують їх
середній рівень;
• прийняти і активно зміцнювати національні та міжнародні антитрестові угоди і механізми усунення транснаціональних монополій, відновлення ринкової конкуренції, зростання ролі
ринкових ніш для малих фірм.
Стабілізація чисельності населення – важлива умова сталого розвитку. Ми не можемо досягти загального рівня фізичного споживання, що відповідає оптимальному стандарту людського добробуту, і зберегти дику природу, що залишилася, якщо населення планети не стабілізується на рівні, значно меншому сучасного, очевидно, приблизно 2,5 - 4,0 млрд. Прискорити
процес стабілізації можуть наступні заходи:
♦ забезпечення соціального захисту людей похилого віку та підтримки бідних і малосімейних, що дозволить зменшити залежність від дітей;
♦ встановлення загального контролю за народжуваністю за допомогою оподаткування
другої дитини, використовуючи при цьому Китайський досвід. Стимулювання бездітних сімей;
♦ забезпечення розподілу виробничих ресурсів так, щоб кожному була дана можливість
задоволення його основних потреб.
Аналогічні заходи у сфері міжнародної торгівлі та інвестицій:
• експортувати тільки ті природні і екологічні ресурси, які для цього регіону є зайвими;
• накласти мораторій на довгострокові міжнародні позики, за винятком виробничої діяльності, що дозволяє отримувати валюту для оплати боргів;
• створити міжнародний фонд, який би відповідав за оцінку і договори продажу соціально
і екологічно орієнтованих технологій, доступних широкій громадськості;
• скасувати Всесвітній та інші банки багатостороннього розвитку, пов'язані з бізнесом, які
сприяють створенню міжнародних заборгованостей. Розвивати тільки невелику, фінансовану за
системою грантів, іноземну допомогу, призначену для поширення екологічних технологій;
• сприяти злиттю економіки малих сусідніх країн, які не можуть бути економічно життєздатними без зовнішніх торгівлі та ресурсів.
♦♦♦♦♦
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1.10. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ –
ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Очікуваний черговий виток активізації екологічного руху вимагає нових підходів до організації екологічної освіти у вищій школі, створення прогресивних програм і підручників для
різних спеціальностей. Ми зробили спробу розглянути те, що повинно об'єднувати усі програми
і навчальні посібники з основ екології.
Аналіз численних літературних джерел, думок вчених-екологів, вимог, які висуваються до
фахівців-екологів, дозволив нам в якості основи екологічних знань запропонувати вивчення наступних законів і правил біології, які можна назвати законами екології.
Із приблизно 250 відомих у біології закономірностей ми виділили, для можливого включення в програму, близько 70, і систематизували їх відповідно до рекомендацій
М. Ф. Реймерса, викладеними в книзі «Екологія».
Нижче наведений перелік законів, принципів і правил, а також надана їх коротка характеристика.
1. Термодинаміка системи
1.1. Закон (принцип) «енергетичної провідності»
1.2. Закон збереження маси
1.3. Закон збереження енергії (перший принцип термодинаміки)
1.4. Другий принцип термодинаміки
1.5. Принцип Ле Шательє-Брауна
1.6. Закон мінімуму дисипації (розсіювання) енергії або принцип економії енергії
1.7. Закон максимізації енергії та інформації
1.8. Принцип максимізації потужності
1.9. Правило основного обміну
2. Загальні закони функціонування системи організм-середовище
2.1. Закон єдності організм-середовище
2.2. Принцип екологічної відповідності
2.3. Правило відповідності умов середовища генетичній зумовленості організму
2.4. Закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В. І. Вернадського-Е. Брауна
2.5. Закон тиску середовища життя або закон обмеженого зростання Ч. Дарвіна
2.6. Закон сукупної дії чинників Е. Мітчерліха-Б. Баулє або закон фізіологічних взаємодій
2.7. Закон обмежуючих (лімітуючих) чинників Ф. Блекмана
2.8. Закон толерантності В. Шелфорда
2.9. Правило меншої еволюційно-екологічної толерантності жіночого організму або правило Геодекяна
2.10. Закон рівнозначності усіх умов життя
3. Енергетика, потоки речовин, продуктивність
і надійність співтовариств і біоценозів
3.1. Закон піраміди енергій або закон (правило) 10 % Р. Ліндермана
3.2. Правило біологічного посилення
3.3. Правило «метаболізм і розміри особин» або правило Ю. Одума
3.4. Закон питомої продуктивності
3.5. Правило (принцип) екологічного дублювання
3.6. Принцип (правило) еквівалентності В. Тішлера
3.7. Правило рухливої рівноваги О. О. Єлєнкіна
3.8. Принцип продуктивної оптимізації Г. Реммерта
3.9. Принцип стабільності
3.10. Принцип біоценотичної надійності
4. Структура і функціонування екосистем
4.1. Принцип екологічної комплементарності (додатковості)
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4.2. Принцип екологічної конгруентності (відповідності)
4.3. Принцип (закон) формування екосистеми або зв'язку біотип-біоценоз
4.4. Закон однонаправленості потоку енергії
4.5. Закон внутрішньої динамічної рівноваги
4.6. Закон екологічної кореляції
4.7. Правило оптимальної компонентної додатковості
4.8. Принцип екологічної (робочої) надійності
4.9. Принципи видового збіднення
5. Закони системи людина-природа
5.1. Правило історичного зростання продукції за рахунок сукцесійного омолоджування
екосистем
5.2. Закон бумеранга або закон зворотного зв'язку взаємодії людина-біосфера П. Дансеро
5.3. Закон незамінності біосфери
5.4. Закон оборотності біосфери П. Дансеро
5.5. Закон безповоротності взаємодії людина-біосфера П. Дансеро
5.6. Правило міри перетворення природних систем
5.7. Принцип природності або правило старого автомобіля
5.8. Закон убуваючої віддачі А. Тюрго - Т. Мальтуса
5.9. Правило демографічного(техніко-соціально-економічного) насичення
5.10. Правило прискорення історичного розвитку
6. Закони соціальної екології
6.1 .Правило соціально-екологічної рівноваги
6.2. Принцип культурного управління розвитком
6.3. Правило соціально-екологічного заміщення
6.4. Закон історичної (соціально-екологічної) незворотності
6.5. Закон ноосфери В. І. Вернадського
7. Закони природокористування
7.1. Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів
7.2. Закон відповідності між розвитком продуктивних сил і природно-ресурсним потенціалом громадського прогресу
7.3. Правило основного обміну
7.4. Закон збільшення наукоємності громадського розвитку
7.5. Правило інтегрального ресурсу
7.6. Закон падіння природно-ресурсного потенціалу
7.7. Закон зниження енергетичної ефективності природокористування
7.8. Правило міри перетворення природних систем
7.9. Правило (неминучих) ланцюгових реакцій «жорсткого» управління природою
7.10. Правило «м'якого» управління природою
7.11. Закон сукупної (спільної) дії природних чинників
7.12. Закон максимальної (рівноважної) врожайності
7.13. Закон максимуму
7.14 .Закон територіальної екологічної рівноваги
7.15. Закон компонентної екологічної рівноваги
7.16. Закон убуваючої (природної) родючості
7.17. Закон зниження природоємності готової продукції
7.18. Закон збільшення темпів обороту природних ресурсів, що залучаються
8. Принципи охорони середовища життя і поведінки людини
8.1. «Екологічне – економічно»
8.2. П'ять «залізних правил» охорони природи П. Ерліха
8.3. Принцип розумної достатності і допустимого ризику
8.4. Принцип неповноти інформації (принцип невизначеності)
8.5. Принцип віддаленості події
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8.6. Правило економіко-екологічного сприйняття Дж. Стайкоса
8.7. «Закони» (афоризми) Б. Коммонера
Термодинаміка системи
Закон (принцип) «енергетичної провідності»: потік енергії, речовини та інформації в системі повинен бути наскрізним, таким, що охоплює усю систему. Інакше система не матиме властивості єдності. Тривалість проходження потоку енергії, речовини та інформації в екологічній
системі визначається рівнем ієрархії. Відповідно до цього закону життя може існувати тільки в
процесі проходження через живе тіло потоку речовини, енергії і інформації.
Закон збереження маси: сума маси речовини системи і маси еквівалентної енергії, отриманої або відданої тією ж системою, постійна. По іншому - маса речовин до хімічної реакції дорівнює масі речовин після хімічної реакції або у більш загальному вигляді - маса речовини, що
поступає в систему, мінус маса речовини, що виходить з системи, дорівнює масі накопичуваної
в системі речовини. Якщо накопичення або убування речовини в системі не спостерігається,
вона знаходиться у сталому розвитку.
Закон збереження енергії або перший принцип термодинаміки: будь-які зміни в ізольованій системі залишають її загальну енергію постійною. Або: при усіх макроскопічних процесах
енергія не створюється і не зникає, а лише переходить з однієї форми в іншу.
Другий принцип термодинаміки має багато формулювань, з яких для екології важливі наступні: 1) енергетичні процеси можуть відбуватися довільно лише за умови переходу енергії з
концентрованої форми в розсіяну; 2) втрати енергії у вигляді недоступного для використання
тепла завжди призводять до неможливості повного переходу одного виду енергії (кінетичної) в
інший (потенційну) і навпаки; результат – неможливо створити вічний двигун. Усі системи, з
якими доводиться мати справу екології, впорядковані так, ніби «відкачують із співтовариств
невпорядкованість».
Принцип Ле Шательє-Брауна: при зовнішній дії, що виводить систему із стану сталої рівноваги, ця рівновага зміщується у тому напрямку, в якому ефект зовнішньої дії послаблюється.
Дію принципу Ле Шательє-Брауна в наші дні глибоко порушено. Якщо в кінці ІХХ століття ще
відбувалося збільшення біологічної продуктивності та біомаси у відповідь на зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері, то в наші дні цього явища не спостерігається. Єдиний
спосіб відновити дію принципу Ле Шательє-Брауна – це скоротити площі антропогенно змінених земель.
Закон мінімуму дисипації (розсіювання) енергії або принцип економії енергії: при ймовірності розвитку процесу в безлічі напрямків, що допускаються термодинамікою, реалізується
той, який забезпечує мінімум дисипації енергії (або мінімум зростання ентропії).
Закон максимізації енергії та інформації: найкращі шанси на самозбереження має система, найбільшою мірою сприяюча вступу, виробництву і ефективному використанню енергії та
інформації.
Принцип максимізації потужності – більш узагальнене і коротке формулювання закону
максимізації енергії та інформації: системи з потужною енергетикою витісняють, як правило,
системи з нижчою енергетичною «потужністю».
Правило основного обміну - узагальнюючий висновок із серії закономірностей енергетичного ряду: будь-яка велика динамічна система в стаціонарному стані використовує прихід енергії, речовини та інформації, головним чином, для своєї самопідтримки та саморозвитку.
Загальні закони функціонування системи організм-середовище
Закон єдності організм-середовище - найбільш загальне філософське узагальнення у цій
групі закономірностей, що характеризує тісну взаємодію, діалектичну єдність організмів та їх
місця існування: життя розвивається в результаті постійного обміну речовиною та інформацією
на базі потоку енергії в сукупній єдності середовища і організмів, що населяють його.
Принцип екологічної відповідності: форма існування організму завжди відповідає умовам
його життя.
Правило відповідності умов середовища життя генетичній зумовленості організму –
конкретніше біологічне формулювання попереднього принципу: вид організму може існувати
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доки і оскільки оточуюче його середовище відповідає генетичним можливостям пристосування
цього виду до його коливань та змін.
Закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В. І. Вернадського-Е. С. Бауера: будь-яка біологічна або біозатверділа (за участю живого) система, знаходячись у рухомій (динамічній) рівновазі з оточуючим її середовищем і еволюційно розвиваючись, збільшує свою дію на середовище. Тиск зростає до тих пір, поки не буде строго обмежений зовнішніми чинниками, або не
настане еволюційно-екологічна катастрофа. Вона може полягати в тому, що екосистема услід за
зміною більш високої надсистеми, як більш лабільне утворення, вже змінилася, а вид, підкоряючись генетичному консерватизму, залишається незмінним. Це призводить до цілого ряду протиріч, які ведуть до аномального явища: руйнування видом власного місця існування. У цьому
випадку біосистема руйнується: вид вимирає, біоценоз піддається деструкції і якісно змінюється.
Закон тиску середовища життя або закон обмеженого зростання Ч. Дарвіна (протистоїть тиску життя, максимізації біогенної енергії ): хоча не існує виключення з правила, що потомство однієї пари особин, розмножуючись в геометричній прогресії, прагне заповнити усю
Земну кулю, є обмеження, що не допускають цього явища. Ці обмежуючі сили певним чином
впорядковані, що дозволило сформулювати велике число формалізованих правил, принципів і
законів.
Закон сукупної (спільної) дії чинників: взаємозв'язок екологічних чинників і їх взаємне посилення і послаблення визначають їх дію на організм і успішність його життя. При цьому важливі на тільки дії ззовні, але і фізіологічний стан організму.
Закон обмежуючих (лімітуючих) чинників: чинники середовища, що мають в конкретних
умовах песимальне значення, особливо ускладнюють (обмежують) можливість існування виду
в цих умовах, всупереч і незважаючи на оптимальне поєднання інших окремих умов.
Закон толерантності В. Шелфорда (близький до попереднього): присутність або процвітання популяції будь-яких організмів у середовищі залежить від комплексу екологічних факторів, до кожного з яких в організмі існує певний діапазон толерантності (витривалості).
Закон меншої еволюційно-екологічної толерантності жіночого організму або правило Геодекяна: жіночий організм більш чуйний до чинників середовища внаслідок еволюції виду ніж
чоловічий (а чоловічий – до індивідуальних чинників дії).
Закон рівнозначності усіх умов життя: усі умови середовища, необхідні для життя, відіграють рівнозначну роль. У перелік цих умов для людей входять чинники як природного, так і
соціального середовища.
Енергетика, потоки речовин, продуктивність і надійність
співтовариств і біоценозів
Закон піраміди енергій або закон (правило) 10 % Р. Ліндермана: з одного трофічного рівня
екологічної піраміди переходить на інший, більш високий її рівень (по «сходах»: продуцент консумент - редуцент) в середньому близько 10 % енергії, яка поступила на попередній рівень
екологічної піраміди. Зворотний потік пов'язаний із споживанням речовин і виробленої верхнім
рівнем екологічної піраміди енергії нижчими її рівнями.
Правило біологічного посилення: якщо енергія при переході на більш високий рівень екологічної піраміди десятиразово втрачається, то накопичення ряду речовин, у тому числі токсичних і радіоактивних, приблизно в такій же пропорції збільшується.
Правило (принцип) екологічного дублювання: зникаючий або знищуваний вид живого у
рамках одного рівня екологічної піраміди замінює інший функціонально-ценотичний, аналогічний, за схемою: дрібний змінює великий, еволюційно нижче організований більш організований (копитних в степу змінюють гризуни або рослиноїдні комахи, такий же механізм виникнення нових інфекційних захворювань людини).
Принцип продуктивної оптимізації Г. Реммерта: відношення між первинною і вторинною продукцією (між продуцентами і консументами) відповідає принципу оптимізації - «рентабельності» біопродукції (рослини та інші продуценти дають біомасу достатню, а не зайву, для
споживання усім біотичним співтовариством).
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Принцип стабільності: будь-яка відносно замкнута біосистема з потоком енергії, що проходить через неї, в ході саморегуляції розвивається у напрямку сталого стану.
Принцип біоценотичної надійності: надійність ценозу залежить від його енергетичної
ефективності в цих умовах середовища і можливостей структурно-функціональної перебудови
у відповідь на зміну зовнішніх чинників (матеріалу для дублювання, міжвидового і внутрішньовидового, підтримки продукційної «рентабельності» і т. п.).
Структура і функціонування екосистем
Принцип екологічної комплементарності (додатковості): жодна функціональна частина
екосистеми (екологічний компонент, елемент і т. п.) не може існувати без інших функціонально
доповнюючих частин (наприклад, будь-який організм поглинає (асимілює) із зовнішнього середовища одні речовини і виділяє (дисимілює) в нього продукти своєї життєдіяльності; якби не
було доповнюючих видів, що використовують продукти дисиміляції, через якийсь проміжок
часу необхідні ресурси життя для організму були б вичерпані).
Принцип екологічної конгруентності (відповідності): функціонально доповнюючи один
одного, живі складові екосистеми виробляють для цього відповідні пристосування, зкоординовані з умовами абіотичного середовища, яке в значній мірі змінюється тими ж організмами.
Тобто спостерігається подвійний ряд відповідності – між самими організмами і середовищем їх
існування - зовнішнім і створеним ценозом.
Принцип (закон) формування екосистеми або зв'язок біотип – біоценоз: тривале існування
організмів можливе лише у рамках екологічних систем, де їх компоненти і елементи доповнюють один одного і відповідно пристосовані один до одного.
Закон однонаправленості потоку енергії: енергія, що отримується співтовариством (екосистемою) і засвоюється продуцентами, розсіюється або разом з їх біомасою передається консументам першого, другого і т. д. порядків, а потім редуцентам з падінням потоку на кожному
трофічному рівні в результаті процесів, супроводжуючих дихання.
Закон внутрішньої динамічної рівноваги Н. Ф. Реймерса: речовина, енергія, інформація і
динамічні якості окремих природних систем і їх ієрархії взаємопов'язані настільки, що будь-яка
зміна одного з цих показників викликає супутні функціонально-структурні кількісні і якісні
зміни, що зберігають загальну суму речовинно-енергетичних, інформаційних і динамічних якостей систем, де ці зміни відбуваються, або в їх ієрархії.
Цей закон – один з основних в управлінні природокористуванням.Основні висновки по
даному закону наступні:
• будь-яка зміна середовища (речовини, енергії, інформації, динамічних якостей екосистем) неминуче призводить до розвитку природних ланцюгових реакцій, що проходять у напрямку нейтралізації зміни, що відбулася, або формування нових природних систем, утворення
яких при значних змінах середовища може прийняти безповоротний характер;
• взаємодія речовинно-енергетичних екологічних компонентів (енергія, гази, рідини, субстрати, організми-продуценти, консументи і редуценти), інформації та динамічних якостей
природних систем кількісно нелінійна, тобто слабка дія або зміна одного з показників може викликати сильні відхилення в інших. Наприклад, незначне відхилення у складі газів атмосфери,
її забруднення оксидами сірки, азоту і СО2 викликають величезні зміни в екосистемах суші і
водного середовища;
• зміни, що відбуваються у великих екосистемах відносно незворотні - проходячи за їх ієрархією від низу до верху, від місця дії до біосфери в цілому, вони змінюють глобальні процеси
і тим самим переносять їх на новий еволюційний рівень;
• будь-яке місцеве перетворення природи викликає в глобальній сукупності біосфери та її
найбільших підрозділів відповідні реакції, що призводять до відносної незмінності екологоекономічного потенціалу, збільшення якого можливе лише шляхом значного зростання енергетичних вкладень.
Закон екологічної кореляції: в екосистемі, як і у будь-якому іншому цілісному природносистемному утворенні за участю живого, усі види живого, що входять в неї, а також абіотичні
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екологічні компоненти функціонально відповідають один одному. Випадання одного елементу
системи, наприклад зникнення виду, неминуче веде до виключення усіх тісно пов'язаних з цим
елементом системи інших її частин, а також до функціональної зміни у рамках внутрішньої динамічної рівноваги.
Правило оптимальної компонентної додатковості: жодна екосистема не може самостійно
існувати при штучно створеному значному і перманентному надлишку або нестачі одного з
екологічних компонентів.
Принцип екологічної (робочої) надійності: ефективність екосистеми, її здатність до самовідновлення і саморегуляції (в межах природних коливань) залежить від її розташування в ієрархії природних утворень, міри взаємодії її компонентів і елементів, а також від окремих пристосувань організмів (розміри, тривалість життя, швидкість зміни поколінь, відношення продуктивності до біомаси і т. п.), що складають біоту екосистеми.
Закони системи людина-природа
Правило історичного зростання продукції за рахунок сукцесійного омолоджування екосистем: зростання біологічної продуктивності за рахунок омолоджування природних систем закінчилося. Тому виникає необхідність скорочення розмірів експлуатованих територій і доведення «повністю спотвореної біоти» до 1 % від площі суші.
Закон бумеранга або закон зворотного зв'язку взаємодії людина-біосфера П. Дансеро: «нічого не дається дарма». Б. Коммонер: «...глобальна екосистема є єдиним цілим, у рамках якого
нічого не може бути отримано або втрачено, і яке не може бути об'єктом загального покращення: все, що було витягнуто людською працею, повинно бути повернено. Оплати за цим векселем не можна уникнути, він може бути тільки відстрочений».
Закон незамінності біосфери: В. Г. Горшков: «Немає жодних підстав для надій на побудову штучних співтовариств, що забезпечують стабілізацію довкілля з тією ж точністю що і
природні співтовариства. Тому скорочення природної біоти позбавляє сталості навколишнє середовище, яке не може бути відновлене за рахунок створення очисних споруд і переходу до
безвідходного виробництва... Біосфера... є єдиною системою, що забезпечує сталість середовища існування при будь-яких виникаючих обуреннях... Необхідно зберегти природне середовище на більшій частині поверхні Землі...».
Закон зворотності біосфери П. Дансеро: біосфера прагне до відновлення екологічної рівноваги тим сильніше, чим більше тиску здійснюється на неї, це прагнення триває до досягнення
екосистемами клімаксових фаз розвитку.
Закон незворотності взаємодії людина-біосфера П. Дансеро: відновлювані природні ресурси перетворюються у невідновлювані у разі глибокої зміни середовища, значної переексплуатації, що доходить до їх поголовного знищення або крайнього виснаження, а тому і до перевищення можливостей їх відновлення.
Правило міри перетворення природних систем: в ході експлуатації природних систем не
можна переходити деякі межі, що дозволяють цим системам зберігати властивість самопідтримки.
Принцип природності або правило старого автомобіля: з часом еколого-соціальноекономічна ефективність технічних пристроїв, що забезпечує «жорстке» управління природними системами і процесами, знижується, а економічні (матеріальні, трудові, грошові) витрати на
їх підтримку зростають. У той же час природні системи, здатні до самовідновлення та саморозвитку, є «вічним» двигуном, що не вимагає економічних вкладень до тих пір, поки міра тиску
на них не перевищує їх можливостей до відновлення.
Закон убуваючої віддачі А. Тюрго-Т. Мальтуса: підвищення питомого внесення енергії в
агросистему не дає адекватного пропорційного збільшення її продуктивності (врожайності).
Правило демографічного (техніко-соціально-економічного) насичення: в глобальній або
регіонально-ізольованій сукупності кількість народонаселення завжди відповідає максимальній
можливості підтримки його життєдіяльності, включаючи усі аспекти потреб людини, що склалися.
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Правило прискорення історичного розвитку: чим стрімкіше під впливом антропогенних
причин змінюється середовище існування людини і умови ведення нею господарства, тим швидше за принципом зворотного зв'язку відбувається зміна в соціально-екологічних властивостях
людини, економічному і технічному розвитку суспільства.
Закони соціальної екології
Правило соціально-екологічної рівноваги: суспільство розвивається поки і оскільки зберігає рівновагу між своїм тиском на середовище і відновленням цього середовища - природним і
штучним. Оскільки зовнішні умови історичного розвитку - середовище життя людей і функціонування їх господарства - зруйновані або помітно порушені, то відтворення природних ресурсів
і підтримка соціально-екологічної рівноваги вимагає значних матеріальних і трудових ресурсів.
Епоха «незалежного» від природи, екстенсивно-експансивного розвитку людства закінчилася.
Закон історичної (соціально-екологічної) незворотності: процес розвитку людства як цілого не може йти від кінцевих фаз до початкових, тобто суспільно-економічні формації, які певним чином взаємодіють з природним середовищем і природними ресурсами, не можуть змінюватися у зворотному порядку.
Закони природокористування
Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів: усі природні ресурси (і природні
умови) Землі кінцеві. Ця кінцевість виникає або в силу прямої вичерпності, або в результаті
зміни середовища існування, яке стає непридатним для сучасного господарства та життя людини.
Закон відповідності між розвитком продуктивних сил і природно-ресурсним потенціалом
суспільного прогресу: кризові ситуації виникають не лише при дисбалансі в правій, але і в лівій
частині динамічної системи: природно-ресурсний потенціал – продуктивні сили – виробничі відносини.
Правило інтегрального ресурсу: галузі господарства, які конкурують у сфері використання
конкретних природних систем неминуче завдають збитку одна одній, і тим сильніше, чим значніше вони змінюють спільно експлуатований екологічний компонент або усю екосистему в цілому.
Закон падіння природно-ресурсного потенціалу: у рамках однієї суспільно-економічної
формації, способу виробництва і одного типу технологій природні ресурси стають все менш доступними і вимагають збільшення витрат праці та енергії на їх вилучення, транспортування і відновлення.
Закон зниження енергетичної ефективності природокористування: з часом при отриманні з природних систем корисної продукції на її одиницю витрачається все більше енергії, а енергетичні витрати на життя однієї людини увесь час зростають. Витрата енергії (у ккал за добу)
на одну людину в кам'яному віці становила близько 4 тис., в аграрному суспільстві – 12 тис., в
індустріальному – 70 тис., а в передових розвинених країнах сучасності 230-250 тис., тобто в
58- 62 рази більше ніж у наших далеких предків.
Правило (неминучих) ланцюгових реакцій «жорсткого» управління природою: «жорстке»,
як правило, технічне управління природними процесами спричинює ланцюгові природні реакції, значна частина яких виявляється екологічно, соціально і економічно неприйнятними протягом тривалого інтервалу часу.
Правило «м'якого» управління природою: системне спрямування природних процесів у необхідне русло з урахуванням законів природи зрештою ефективніше за грубі техногенні втручання.
Закон сукупної (спільної) дії природних чинників: величина урожаю залежить не від окремого, нехай навіть лімітуючого чинника, але від усієї сукупності екологічних чинників одночасно.
Закон максимуму: у даному географічному місці за існуючих природних умов екосистема
може виробити біомасу і мати біологічну продуктивність не вище, ніж це властиво найпродуктивнішим її елементам в їх ідеальному стані.
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Закон територіальної екологічної рівноваги: максимум біопродукції і сільськогосподарського урожаю лімітований оптимальним поєднанням екологічних компонентів; будь-яка допінгова дія ефективна до тих пір і оскільки існують доповнюючі її сприятливі екологічні чинники.
Закон зниження природоємності готової продукції : питомий вміст природної речовини в
усередненій одиниці суспільного продукту історично неухильно знижується.
Принципи охорони середовища життя і поведінки людини
«Екологічне - економічно»: збереження ресурсів зрештою вигідне в соціальному і економічному відношеннях, а до того ж залишає час для кардинального вирішення демографічних проблем.
П'ять «залізних правил» охорони природи П. Р. Ерліха:
• в охороні природи можливі лише успішна оборона або відступ. Наступ неможливий:
знищений вид або екосистема не можуть бути відновлені;
• тривале зростання народонаселення і охорона природи принципово суперечать одне одному;
• економічна система, охоплена манією зростання, і охорона природи також принципово
протистоять одне одному;
• не лише для усіх організмів, але і для людства смертельне небезпечне уявлення про те,
що при прийнятті рішень про використання Землі потрібно брати до уваги лише найближчі цілі
і негайне благо Homo sapiens;
• охорона природи повинна вважатися питанням добробуту і у більш далекій перспективі виживання людини.
Принцип розумної достатності і допустимого: розширення будь-яких дій людини не повинно призводити до соціально-економічних і екологічних катастроф, що підривають саму можливість існування людей.
Принцип неповноти інформації (принцип невизначеності): інформація при проведенні акцій по перетворенню і взагалі будь-якій зміні природи завжди недостатня для апріорного судження про усі можливі результати таких дій, особливо в далекій перспективі, коли розвинуться усі природні ланцюгові реакції.
Принцип віддаленості події: явища, віддалені у часі і у просторі, психологічно здаються
менш істотними. Мовляв, науково-технічний прогрес виправить ситуацію, а нащадки щось
придумають. Це наївне сподівання базується на технократичному підході до подій.
Правило економіко-екологічного сприйняття Дж. Стайкоса: ні розмов, ні дій (економічний розвиток за відсутності екологічних обмежень); розмови, але бездіяльність (виникнення
екологічних обмежень); розмови, початок дій (домінанта охорони середовища з екологічними
обмеженнями); кінець розмовам, рішучі дії (все заради виживання).
«Закони» (афоризми) Б. Коммонера: 1) все пов'язано зі всім, 2) все повинно кудись діватися, 3) природа знає краще і 4) ніщо не дається дарма.
♦♦♦♦♦
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1.11. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ•
Концепція сталого розвитку
У ряді документів Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-деЖанейро 1992 року констатується, що економічні системи ринкового регулювання (капіталістична) і централізованого державного планування (Східна Європа та колишній СРСР) показали
свою неспроможність, яка вилилася в глобальну кризу біосфери, що базується на негативних
екологічних наслідках господарської діяльності людини.
Як альтернатива необмеженому економічному зростанню, що привело до деградації біосфери, розглядається і обговорюється концепція сталого розвитку, або іншими словами, екорозвитку. Сталий розвиток – це модель соціально-економічного життя суспільства, при реалізації
якої задоволення життєвих потреб нинішнього покоління людей досягається без позбавлення
такої можливості майбутніх поколінь. Забезпечення сталого розвитку вимагає не просто інвестицій в екологію або якихось нових технологій, але передусім соціальних новацій, зміни пріоритетів і цілей розвитку цивілізації.
По суті цілісної досить продуманої концепції сталого розвитку не існує. У Ріо-деЖанейро були сформульовані проблеми сталого розвитку і поставлені завдання для їх вирішення. Що ж до засобів вирішення, то їх слід розробляти стосовно кожної країни з урахуванням рівня розвитку економіки, культури, традицій і інших особливостей. Головний принцип сталого
розвитку (співпраця країн і цивілізацій для досягнення балансу їх інтересів на основі згоди)
може бути реалізований тільки у разі серйозного адекватного аналізу кожною країною своєї культури, усвідомлення її духовних основ, системи національних цінностей, механізмів «відкритості», «адаптивності» та «імунітету». Вже в ході роботи Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро
з'ясувалося, що Захід терпить невдачу, нав'язуючи Півдню і Сходу свій досвід і своє бачення
майбутнього розвитку світу, бо єдність світу неможлива без його різноманіття, без поваги до
сформованих історією національних цінностей інших народів.
Хоча усі тенденції погіршення природного середовища, що спостерігаються у світі, поширюються на російські межі, Росія з її величезною територією, тисячолітньою культурою, яка
зберігає традиційний тип євразійської цивілізації, що поєднує особові і колективістські моральні начала, більше, ніж будь-яка інша велика країна світу готова до сприйняття сталої моделі розвитку. Тому що жодна країна світу не має в розпорядженні такої сукупності потенційних можливостей (багатство природних ресурсів, масштаби життєвого простору і екологічного резерву,
рівень розвитку базових галузей промисловості, освіти і науки), які дають можливість розглядати її як
один з провідних центрів світу зі стабілізації природного середовища та його збереження.
Одночасно з еволюцією концепції сталого розвитку на Заході відбувається процес становлення основного інструменту сталого розвитку, нової галузі традиційної економіки, яка отримала назву екологічної економіки.
Що таке екологічна економіка?
Концепція сталого розвитку передбачає зміну парадигм традиційної економіки, гуманізацію і екологізацію її головних принципів, пошук загальних підходів і узгодженості концепцій
розвитку екологічних і економічних систем. За минулі роки цей потік екологічної і соціальноекономічної свідомості наукової громадськості вилився в нову міждисциплінарну галузь прикладної науки – екологічну економіку.
Екологічна економіка – нова область досліджень, яка має справу із відносинами між природними екосистемами і соціально-економічними системами в широкому сенсі, відносинами
вирішальними для багатьох нинішніх проблем людства, а також для побудови сталого майбутнього.
•

Хильчевская Р.И., к.б.н., Объединенный научный совет РАН по проблемам экологии; Сафонов П.И.,
к.т.н., Институт проблем управления РАН. Ссылки на литературные источники, которые приведены в
конце монографии, опущены.
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Одна з істотних відмінностей цієї синтетичної науки від традиційної економіки і екології
– більш масштабний і довгостроковий підхід до діяльності людства у просторі та часі, що
включає цілу мережу взаємодій між економічними і екологічними системами різного рівня.
Центральними об’єктами традиційної економіки є індивідуальні споживачі. Їх смаки та побажання вважаються визначальними, а, отже, і домінуючими. Природні ресурси завдяки технічному прогресу і уявній нескінченній замінності видаються по суті безмежними. Концепція екологічної економіки побудована на інших принципах, які розглядають людей як один, хоча і важливий компонент цілісної еколого-економічної системи.
Люди в цій системі займають одне з основних місць тому, що вони відповідальні за розуміння своєї власної ролі в загальній глобальній системі біосфери, у збереженні і управлінні нею
для досягнення сталості. Ця ідеологія ближче до біоцентричного екологічного світогляду, у рамках якого природні ресурси не вважаються безмежними, а людство розглядається як один з біологічних видів. Але на відміну від біоцентричного екологічного погляду екологічна економіка
вважає, що людські бажання, погляди, технологія і культура повинні спільно еволюціонувати з
природою і відображати широту екологічних можливостей і, що важливіше, екологічних обмежень, тобто взаємну значущість культурного і біологічного розвитку.
Еволюція, як процес змін в складних системах через вибір характерних рис, що передаються, – основне поняття як в екології, так і в екологічній економіці. Розвиток передбачає швидше наявність динамічної нерівноважної системи, що пристосовується, ніж статичнорівноважної, прийнятої в традиційній економіці. Для того, щоб жити гідно, згідно з екологічною економікою, люди повинні навчитися більше відчувати біоцентричну перспективу і поводитися з іншими нашими біологічними побратимами на основі поваги і справедливості. Якщо
макроціль виживання біологічних видів в екології аналогічна меті сталості, правда, вона обмежується окремими видами і не торкається усієї системи, то основною метою традиційної економіки на макрорівні є не сталість, а безперервне зростання.
Така перспектива приваблива миттєвими вигодами і небезпечна кінцевими результатами:
для розвитку економіки необхідно все більше і більше природних ресурсів, але чим більше ресурсів споживає економіка, тим менше можливостей для економічного зростання. Головною
метою екологічної економіки є сталість цілісної еколого-економічної системи планети. Звичайні науки найчастіше розглядають поведінку систем на макрорівні, як просту інтеграцію великого числа мікроповедінки. Екологічна економіка виходить з визнання двосторонніх залежностей
мікро- і макрорівнів: соціальна організація і культурні інститути на більш високих рівнях просторово-часової ієрархії повинні згладжувати конфлікти, що виникають при досягненні мікроцілей розвитку на нижчих рівнях і навпаки.
Основними напрямками досліджень в екологічній економіці є:
1) сталість як підтримка систем життєзабезпечення;
2) оцінка природних ресурсів і природного капіталу;
3) макроекономічний облік в еколого-економічній системі;
4) створення інноваційного інструментарію для управління природокористуванням;
5) еколого-економічне моделювання на локальному, регіональному і глобальному рівнях.
Сталість як підтримка систем життєзабезпечення
Сталість як підтримка систем життєзабезпечення передбачає визначення такого об'єму
споживання, який, не руйнуючи капітальних запасів, включаючи і запаси «природного капіталу», тобто природних ресурсів, міг би підтримуватися на рівні невизначено довго в часі. Тому
актуальною є розробка механізмів сталого розвитку за допомогою яких людство може існувати
у ряді поколінь при процвітанні кожної людини окремо. При цьому розвиток культури суспільства залишається в певних межах, щоб зберегти різноманітність, комплексність і саморегулювання екологічних систем життєзабезпечення.
Економічне зростання, яке передусім є кількісним зростанням, не може бути сталим нескінченно на кінцевій планеті. В той же час економічний розвиток, при якому покращується
якість життя без збільшення споживання ресурсів, може бути сталим. Це один з головних напрямків досліджень в екологічній економіці. Прикладом вітчизняної розробки в цій області мо60

же бути робота, де пропонується шлях переходу від традиційної економіки, що відрізняється
суверенним характером і цілями, не завжди співпадаючими з цілями суспільства, до економіки
сталого розвитку, органічної частини соціально-економічної системи. У рамках цієї системи
природні блага і людська праця втрачають колишній ресурсний статус, перетворюючись на
внутрішні чинники соціально-економічної системи. Уся господарська діяльність стає особливим різновидом «природних» процесів і обслуговує соціально-економічну систему подібно до
того, як серце і печінка обслуговують організм людини.
У економіці запаси капіталу включають основні активи (будівлі, устаткування), що виступають як засоби виробництва. Природний капітал – це земля, атмосфера з її компонентами,
флора і фауна - все те, що разом узяте формує основу усіх екосистем, ценозів і біогеоценозів. Ці
запаси природного капіталу використовують первинні джерела енергії (сонячне світло, наприклад) для того, щоб створити цілий спектр екосистемних послуг і фізичних потоків природних
ресурсів. Потоки природних ресурсів - видобуте вугілля і нафта, деревина і вирощений урожай.
Більшість економістів розглядають природний і антропогенний капітал як взаємозамінні речі. У
даному випадку ні той, ні інший не є обмежуючими чинниками. Екологічні економісти природний капітал і створений людиною розглядають як взаємодоповнюючі, що дозволяє одному з
них виступати в ролі обмежувача.
У СРСР природні ресурси не мали ціни, а марнотратне природокористування довгі роки
було не лише наслідком, але і умовою життєздатності адміністративно-командної системи господарювання. Проте, починаючи з 50-х років, розуміючи, що найбільш ефективний захист природи – економічний, провідні радянські економісти на усіх рівнях піднімали питання про наполегливу необхідність відношення до природних ресурсів як до природного капіталу, що вимагає
оцінки. Категорія оптимальних або об’єктивних оцінок, введена в ці роки в економічну науку
академіком Л. В. Канторовичем, лауреатом Нобелівської премії з економіки, – одне з найвищих
досягнень економіко-математичного напрямку радянської економічної науки.
Досі в основі російського регулювання природокористування лежить сформований у 7080-і роки в СРСР механізм адміністративної системи управління охороною природи. Лише з
1989 року, спочатку у вигляді експерименту, в Росії стали вводити економічні методи управління природокористуванням. Нова система регулювання природних ресурсів знайшла своє відображення в Законі «Про охорону навколишнього середовища» 1992 року. А в лютому 1994 року
Указом Президента РФ N 236 «Про державну стратегію РФ з охорони навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку» схвалені основні положення державної стратегії РФ зі
сталого розвитку країни. Указом Уряду РФ затверджений план дій Уряду РФ з охорони навколишнього середовища на 1994-1995 рр., який розроблений на основі Національного плану дій в
якості першого етапу реалізації державної стратегії зі сталого розвитку.
Оцінка послуг екосистем природного капіталу
Щоб досягти сталості в наш економічний облік необхідно включити екосистемні послуги
і природні ресурси як товари. Для цього необхідно встановити їх вартість, яка б відповідала вартості створеної працею продукції та послуг. Екологічна економіка вимагає при цьому, щоб ми
визначили: скільки з необхідних нам природних систем життєзабезпечення ми можемо дозволити собі безповоротно втратити, на скільки можна замінити капіталом, створеним працею,
природний капітал і яка частина природного капіталу є невідновлюваною. На кожному проміжку часу необхідно, щоб природні ресурси розподілялися на основі їх реальної вартості в даний
період часу.
Дехто вважає, що неможливо встановити економічну цінність таких «нематеріальних» категорій як людське життя, естетичні аспекти природного середовища або довгострокові екологічні послуги. Так вважають тому, що оскільки реальна вартість ресурсів, які використовуються
сьогодні, залежить від невизначеного майбутнього впливу на навколишнє середовище, то ці витрати достовірно оцінити неможливо, дуже ускладнені і прості ринкові рішення за наявності загальної власності на значну кількість природних ресурсів (наприклад, загальна власність декількох держав на морські акваторії). Але в житті ми стикаємося з подібними проблемами щодня.
Щоб зберегти наш природний капітал, ми повинні визнати необхідність важкого вибору і оцін61

ки замість того, щоб заперечувати їх існування. Екологічна економіка визнає декілька різних
незалежних підходів до визначення цінності природних ресурсів, однак усі вони несуть високу
міру невизначеності. Розглянемо деякі з них.
У традиційній ринковій економіці вартість визначається як вираження індивідуальних
людських бажань, аналізом походження яких зазвичай ніхто не займається. Це добре спрацьовує у випадку товарів і послуг з короткостроковою дією (наприклад, хліб і овочі). Проте екологічні товари, що за своєю природою мають довгостроковий характер, зазвичай не беруть участь
у ринковій торгівлі (ніхто не володіє повітрям або водою) і інформація відносно їх внеску в добробут індивіда практично відсутня. Щоб визначити їх вартість, екологічні економісти намагаються шляхом анкетування з'ясувати у людей їх готовність платити за екологічні товари в умовах гіпотетичних ринків.
Наприклад, скільки би ви заплатили за користування парком, озером, водоспадом? Якість
результатів опитування залежить від того, наскільки добре люди проінформовані. Даний метод
не включає в належній мірі довгострокові цілі, оскільки в ньому відсутня участь майбутніх поколінь в ринкових вартісних оцінках. Досвід такого опитування є і в нашій країні. Питання було
сформульоване наступним чином: «Яким відсотком свого нинішнього добробуту Ви готові пожертвувати, щоб запобігти майбутній екологічній катастрофі?». Відповіді були наступними:
якщо катастрофа очікується через 20 років, то половина респондентів готова сплачувати 10 %
своїх доходів, якщо через 50 років, то готові платити – 25 % опитаних, а якщо катастрофа станеться через 100 років, то 40 % респондентів взагалі нічого не пожертвують, а інші – лише 1 %
доходу або менше.
Аналізуючи даний матеріал, а також аналогічне опитування службою ВЦВГД (Всеросійський центр визначення громадської думки) (1992 р.) ширшого кола респондентів (екологічна
катастрофа, яка очікується через 20 років «зібрала» менше 2 % доходів респондентів, а заклопотаність кризою, яка очікується через 50 років, була така мала, що отримала нульове матеріальне
вираження) автори дійшли висновку, що в Росії відношення громадян до екологічного
обов’язку перед майбутнім знаходиться на дуже низькому рівні. Річ навіть не в тому, що екологічні тривоги затьмарені зараз проблемами виживання, але і в «моральній втомі» радянських
людей, які так довго і багато жертвували заради примарного майбутнього.
В іншому методі оцінки екологічної вартості використовується біофізичний підхід. Згідно
нього люди оцінюють речі за вартістю їх виробництва і ця вартість, врешті-решт, є функцією
того, як ці виробництва організовані відносно оточуючого їх середовища. Організація складної
структури вимагає енергії, як безпосередньо у вигляді палива, так і побічно – у формі інших організованих структур. Кількість сонячної енергії необхідної для вирощення лісів, може служити
мірою їх енергетичної вартості і організації.
Використання поняття безпечних мінімальних стандартів, запропоноване деякими економістами видається доречним відносно захисту критичних рівнів природного капіталу проти його надмірного і непродуманого крупномасштабного перетворення в антропогенний капітал.
Адміністративно-командна система перетворила нашу економіку на ірраціональну систему, що максимізувала масштаби вилучення та псування природних ресурсів. В середині 80-х
років у радянській економічній літературі лише теоретично обговорювалося питання диференціальної ренти, як складової світових цін на природні ресурси.
І сьогодні головним предметом палких дискусій політичних партій в Думі, в ЗМІ і у середовищі наукової громадськості є «вічне» російське питання про землю. Законодавчими актами
(Земельний кодекс РРФСР, 1991 р.) встановлено, що в Росії земля може знаходитися в державній і приватній (індивідуальній, загальній спільній, загальній пайовій) власності громадян. Законом РРФСР 1991 р. про плату за землю визначено, що використання землі в РФ платне. Формами оплати є земельний податок, орендна плата, нормативна ціна землі. В той же час форми
земельної власності розглядаються в законодавстві самі по собі поза зв'язком з системою економічних реформ, не погоджених з формами власності на землю. Наприклад, узаконена приватна власність на землю громадян, але одночасно заборонені купівля-продаж землі.
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У ринковій економіці існують два аспекти земельної ренти: макроекономічний і мікроекономічний. Макрорента - це частина вартості створеного в громадському виробництві річного
додаткового продукту. Мікрорента - це різниця ринкової ціни продукту, створеного з використанням землі в якості засобу виробництва або просторового базису розміщення виробничих
сил, і індивідуальними витратами виробництва землевласника або землекористувача. Макрорента є єдиним можливим методом визначення ціни землі і нормативів плати за землю при переході від планової економіки до ринкової, коли в силу відсутності економічної оцінки землі і ринку землі відсутня можливість використати для обчислення земельної ренти діючі закупівельні
або договірні ціни на продукцію сільського господарства.
Плата за користування іншими видами природних ресурсів (лісові, водні, мінеральносировинні) складається із ставки плати на землю відповідної якості (землі лісового, водного
фонду, площа, зайнята родовищами корисних копалин) і плати за користування тим або іншим
видом природних ресурсів. Для становлення ринкового природокористування на сучасному
етапі вирішального значення набуває дотримання правильного співвідношення економіки і права.
На думку фахівців спостерігається інтенсивний процес деградації сільськогосподарських
земель Росії в першу чергу в результаті ерозії грунту і вимиву її гумусного шару. Викликає тривогу той факт, що багато попередніх антиекологічних тенденцій в індустріалізації села отримують свій розвиток і сьогодні. Збереження природоємних техногенних підходів в АПК може
привести до екологічної кризи в сільському господарстві вже через 10-20 років: до масової деградації десятків мільйонів гектарів земель і падіння врожайності, що негативно позначиться на
продовольчій ситуації в країні.
У зв'язку з цим виникає питання як забезпечити при сталому розвитку принцип справедливості у рамках сучасного покоління. Зрозуміло, що сьогодні багато невідновлюваних природних ресурсів і екологічні послуги знаходяться у розпорядженні користувачів, які за світовими
стандартами вважаються бідними, тобто бідність сучасного покоління перешкоджає добробуту
подальших поколінь і є однією з причин посилення навантаження на природу.
Макроекономічний облік в еколого-економічній системі
Сучасна економіка розвинених країн володіє різносторонньою системою макроекономічного обліку динаміки і структури громадського виробництва. Одним з таких показників є оцінка поточного об’єму виробництва і споживання матеріальних благ і послуг в суспільстві - це
показники національного доходу (валовий або кінцевий національний дохід ВНД) і національного продукту (валовий національний продукт ВНП), а також показник сукупного багатства
(запасів держави).
Існуючі національні рахунки не містять даних про вартість товарів і послуг, пов'язаних з
природними ресурсами. Це вносить серйозні спотворення в ці показники. Найбільш відомі з
них – «аномалія продуктивності» і «асиметрія чинників», що вводяться. Аномалія продуктивності відображає той факт, що руйнування природного середовища не впливає на ВНД, а її відновлення веде до зростання національного доходу. Тобто, локальна екологічна катастрофа, втілена перерахунками у ВНП може виступити як «покращувач» загальної економічної ситуації в
країні.
Наприклад, мільярди доларів, витрачені компанією Exxon на очищення після аварії нафтового танкера Valdez і більше 100 інших розливів нафти, – усі вони ніби покращують економічний стан США тому, що очищення розливів нафти створює нові робочі місця і споживає ресурси, збільшуючи ВНП, що підсумовує все, що зроблено без різниці між витратами і вигодами.
Асиметрія чинників, що вводяться, відображає той факт, що для боротьби із забрудненнями навколишнього середовища використовується робоча сила і ресурси, які вже враховані у валовому внутрішньому продукті і спрямовуються на здійснення заходів з захисту природного середовища, які раніше не були враховані у валовому національному продукті. Ще більш важливо,
що відсутні показники зміни або забезпечення природних ресурсів.
Існуючі показники національного обліку не дозволяють встановити чи «живе ця країна на
відповідні кошти». Вони не в змозі показати, які середні витрати на забезпечення добробуту
знадобляться майбутнім поколінням при рівні благ, що отримуються нинішнім. Назріла розроб63

ка систем макроекономічного обліку практики господарювання, що включають кількісну компоненту еколого-економічних взаємозалежностей і системних показників здоров'я і життєдіяльності. Міжнародний банк реконструкції і розвитку розробляє формальну систему керівних
принципів, що забезпечують погоджену модифікацію системи національних рахунків. Розробка
адекватних еколого-економічних показників для макроекономічного обліку, що мають принципове значення в реалізації концепції сталого розвитку, обіцяє бути одним з головних напрямків
досліджень в екологічній економіці. У зв'язку з цим слід зупинитися на оригінальній методологічній вітчизняній розробці нових показників макроекономічного обліку К. Г. Гофмана і О. В.
Рюміної.
Розглядається сучасний етап еволюції: ноосфера (за В. І. Вернадським) як суперсистема, у
рамках якої може бути реалізований сталий розвиток її підсистем, - природи і суспільства. Глобальні інтереси цих суб'єктів, тобто їх «кредитні відносини» можна виразити в поняттях «екологічного боргу» (ЕБ), тобто вираженої в грошовій формі заборгованості суспільства перед
природою. Ця досить умовна філософська категорія перетворюється авторами в дійсний економічний макропоказник. Поняття ж «відсотків по ЕБ» в економічній літературі ще не зустрічалося і введено вперше – це перш за все упущений внаслідок забруднення середовища національний дохід, тобто економічні втрати від забруднення середовища і є сплатою відсотків по ЕБ.
Збільшуючи ЕБ ми тим самим стаємо «боржниками» природного амортизаційного фонду,
беремо з нього кредит для господарської діяльності. Вирахування майбутнього збитку з національного доходу, як фінансове покриття боргу перед майбутнім поколінням може вважатися
внесенням відповідних засобів до природного амортизаційного фонду. Такий динамічний процес сплати і стягування екологічних боргів на макроекономічному рівні (і у взаємовідносинах
поколінь) реалізує принцип - платить той, хто забруднює.
Окрім введення в оборот нових макроекономічних показників, раз вже зайшла мова про
методологічні розробки, в дослідженні є ще один важливий аспект: економічний аналіз проведений з позицій мислення еколога, наведені мости між світоглядними неспівпаданнями екологів і економістів. Невідповідність тимчасових інтервалів еволюції природи і розвитку економіки, так само як і неспівпадання цінностей, на які опираються ці галузі знань, часто призводять
до взаємного непорозуміння і ускладнюють діалог між ними. У ряді таких рідкісних робіт, що
«прокладають мости», не можна не назвати дослідження, де за допомогою екологічного аналізу
економічного розуміння власності показано, що в своїй основі проблема власності є екологічною. Вона постає на порядку денному там, де виникає екологічна криза, що проявляється у випадку, коли природні запаси тварин і рослин різко скорочуються. Це ж відноситься і до проблем власності землі.
Одним із основних національних рахунків є показник так званого сукупного багатства. В
одній із робіт проведений економічний аналіз цього узагальненого показника запасів держави в
новій соціально-економічній ситуації, зумовленій економічною реформою в Росії. Автор приходить до висновку, що найкращі можливості органічної інтеграції екологічної складової в систему оцінок макроекономічної динаміки, створення особливої системи індикаторів екологоекономічного оздоровлення суспільства дають саме показники національного багатства (через
оцінку накопиченого запасу матеріальних і духовних благ).
Принциповою перевагою сукупного багатства як показника еколого-економічного розвитку є його здатність відобразити кінцевий кумулятивний результат цієї дії через зміну загальної
цінності (вартості) природних чинників. Ці оцінки повинні грунтуватися на даних динаміки основних пропорцій і ефективності накопичення сукупного громадського багатства і, передусім, в
розрізі таких його складових, як традиційні відновлювальні матеріальні блага і природні чинники економічного розвитку.
Орієнтовні оцінки сукупного національного багатства з урахуванням загальної цінності
природних ресурсів показують, що за період 60-80-х років сальдо змін вартості сукупного багатства Росії виглядає швидше негативним, ніж позитивним, і саме по собі є узагальнюючою
характеристикою тенденцій еколого-економічного розвитку за вказаний період і нагальною не-
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обхідністю якісно іншої стратегії економічного розвитку вже на основі нової системи пріоритетів і життєвих цінностей.
Ряд інших підходів до обліку екосистемних послуг і природного капіталу з метою отримання кількісних системних показників якості життя базується на економічному аналізі «витрати-випуск» В. Лєонтьєва, що став з 40-х років стандартним концептуальним і прикладним інструментом в економічному обліку західних дослідників. Прикладом вітчизняних розробок з
використанням цього інструменту можуть бути дослідження при оцінці ефективності витрат на
забезпечення екологічної безпеки АЕС і для узгодження розвитку економіки і природоохоронної діяльності (охорона водних ресурсів в масштабах усього народного господарства СРСР).
Інноваційні інструменти для управління природокористуванням
Управління природокористуванням нерозривно пов'язано з усією системою соціальноекономічного управління суспільством, якщо під управлінням суспільством розуміти процес
впливу на суспільне життя і на довкілля з метою удосконалення розвитку і збереження їх якісних параметрів. Як показує досвід, для досягнення сталості сучасні системи регулювання при
управлінні природними ресурсами мало ефективні. Особливо це помітно коли йдеться про невизначеність відносно довгострокових цінностей та дій.
У минулому екологічна політика усіх країн носила заборонно-дозвільний характер. У кінці 70-х років в екологічній політиці розвинених країн намітився перехід від усунення наслідків
забруднень до їх профілактики і попередження. Цей етап зажадав нових ідей для переведення
економіки у сталий стан у рамках екологічних обмежень. Економічні інструменти управління
на противагу командно-адміністративним спонукають діяти більш раціонально. До їх переваг
відносяться ефективність, гнучкість, стимулювання нововведень. При їх правильному виборі не
потрібні заходи примусу.
У 70-80-х роках Організацією економічної співпраці та розвитку було проведено (з позицій критеріїв відповідності і оптимальності) спеціальне дослідження з вивчення ефективності
існуючих, ринкових інструментів у шести країнах: Італії, Швеції, США, Франції, ФРН і Нідерландах. Окрім того шляхом анкетування досліджувалося ще вісім країн. Розглядалося більше
150 економічних інструментів, у тому числі такі як платежі, субсидії, системи рефінансування
внесків і домовленість про допустимі викиди.
Деякі з них давали значний ефект (наприклад, платежі за забруднення водойм у Нідерландах, або досвід США в області домовленості про викиди в атмосферу). У той же час виявилось,
що з точки зору їх призначення і фактичної дії менше половини інструментів традиційної економіки призначені для регулювання, а більше половини – для підвищення доходів. Проте лише
третина з них чинила регулюючу дію. Значна частина досліджуваних економічних форм впливу
призначалася не для того, щоб створювати нові стимули, а використовувалася з метою збільшення засобів для фінансування адміністративних процедур. У багатьох випадках їх застосування вимагає стійкої правової бази, яка б грунтувалася на принципах відповідальності, доступу до даних про якість довкілля і т. п.
У Росії процес пристосування традиційної економіки до екологічних пріоритетів ускладнюється перехідним періодом від адміністративно-командно-планової до ринкової економіки, а
також глибокою економічною кризою. Виходячи з обмежених можливостей ринку, «компетенція» якого звужується до вибору найбільш економічних і надійних засобів досягнення екологічних імперативів - соціально необхідних рівнів екологічної безпеки, ця справа нова не лише для
росіян, але і для країн з багатим досвідом ринкових відносин. Відомий вітчизняний економіст
К. Г. Гофман сформулював основні принципи створення нового економічного механізму природокористування:
– чітке розмежування джерел фінансування заходів з охорони, відтворення та збереження
природних ресурсів між підприємствами і централізованими джерелами;
– формування ринку екологічних послуг;
– створення системи платежів за природні ресурси і екологічних податків, стимулюючих
соціально справедливий і економічно ефективний розподіл рентних доходів з цих ресурсів;
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– формування системи централізованого регулювання фінансово-кредитної бази екологічно безпечного господарювання. В її основі повинен лежати принцип цільового резервування
фінансово-кредитних ресурсів на природоохоронні потреби та ін.
У рамках економічної реформи вітчизняні вчені ведуть розробки з перегляду і адаптації
економічних інструментів управління природокористуванням старої системи до нових екологоекономічних вимог. Ресурсозбереження одна з найуразливіших сторін старої системи. Втрати
предметів праці в СРСР складали 70 %, тобто у кінцеве споживання поступає менше третини
матеріальних ресурсів, що залучаються до народногосподарського обороту. Проведений економічний аналіз цієї сфери господарства і запропонований механізм виходу із ситуації, що склалася, за допомогою використання двох чинників: стратегічного та тактичного.
Стратегічний чинник пов'язаний з розвитком продуктивних сил, забезпечує перехід до нових рівнів технологій, які базуються на іншій структурі ресурсів споживання. Цей чинник передбачає економічне регулювання і стимулювання (наприклад, за допомогою податкових і кредитних пільг). Другий чинник – тактичний, пов'язаний з раціоналізацією використання елементів продуктивних сил – робочої сили, природних ресурсів, виробничих фондів, оптимізацією їх
використання. Окрім того такі механізми як амортизаційні відрахування, приватизація власності, як і вказані вище, також стимулюватимуть стратегічний і тактичний напрямки ресурсозбереження.
У методологічному плані допущення помилок в економіці Росії пов'язане з недопрацьованістю існуючої системи критеріїв, на основі яких здійснюється вибір рішень. Світова практика
свідчить про те, що інвестиції в енергозбереження вигідніші ніж в енергозабезпечення.
Однією з найважливіших проблем російського регіонального управління стало питання
про платежі за природні ресурси і плату за викиди забруднюючих речовин у природне середовище. Незважаючи на багаторічне панування в СРСР догми про безкоштовне природокористування, елементи платного користування природними багатствами все ж обережно впроваджувалися у господарську практику. У 1949 р. був відновлений, ліквідований у 1930-і роки, платний порядок вирубки запасів лісу.
У 1970-і роки створений режим платної витрати корисних копалини при їх видобутку, в
1982 р. - введена плата за користування водними ресурсами. Для ефективного економічного регулювання пропонується одночасне введення двох видів платежів за природні ресурси: за їх витрату (споживання) і за право користування природними об'єктами в межах цієї території.
Введення платежів за забруднення повітря, води, землі і складування відходів доцільне за
двома статтями: за викид забруднень в межах встановлених лімітів і за перевищення лімітів.
Зараз введення такого роду платежів постулатується в концепціях розвитку ряду регіонів Росії:
Дагестану, Карелії, Комі, Башкорстана, що передбачають самофінансування, самоврядування і
регіональний госпрозрахунок. Плата за природні ресурси зараховується до бюджетів республік,
а плата за наднормативні викиди повністю надходить до місцевого фонду охорони природи.
Якщо сьогодні ввести плату за природні ресурси по всій країні, то багато підприємств збанкрутують.
На основі концепції еколого-економічного розвитку (охорони природи, що змінила пасивну, пануючу в СРСР концепцію) і дотримання балансів між економічними інтересами і ресурсоекологічною витривалістю території в різних регіонах проведено дослідження порівняння природних і виробничих потенціалів територій. Головними критеріями порівняння обрані природоємність виробництва і екологічна техноємність території. Такий підхід переростає в проблему
екологічного нормування. Автори пропонують новий норматив гранично допустимого техногенного навантаження (ГДТН) на основі екологічної техноємності територій.
На відміну від екологічної техноємності територій, ГДТН зводиться до того, що допустимість навантаження враховує і соціальну цінність проектів, що знаходяться під техногенним тиском. При введенні регіональної квоти глобальних забруднень атмосфери визначниками ГДТН
можуть бути міжнародні рекомендації лімітів на техногенні емісії різних забруднювачів. На основі приведеної розробки пропонуються критерії виявлення зон екологічного ураження.
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Контроль і управління зонами радіаційного забруднення території – один з найбільш важливих пріоритетів екологічної політики Росії. Досвід Чорнобильської катастрофи, Уральський
слід, зони ураження радіонуклідами від вибухів в Семипалатинську стимулювали перші еколого-економічні розробки зі збитків навколишньому природному середовищу, реабілітації територій і ліквідації наслідків радіаційних катастроф. Російські економісти вже давно занепокоєні з
приводу накопичення в часі специфічних чинників виникнення техногенних катастроф.
До них відносять: тиск дефіциту і об’ємних показників, що спричиняють неритмічність
виробництва і будівництва; зниження якості і надійності технічних систем, що випускаються, і
будівельних проектів; «гарячі» ремонти і експерименти на ходу; переважання застарілих технологій, що викликає підвищене навантаження на природне середовище; швидке зношування основних фондів; зменшення інвестиційної активності; змінена концентрація виробничих потужностей в місцях проживання населення, що дозволяє економити капітальні вкладення.
Усі ці фактори завдають збитку екологічній безпеці і є результатом економічної кризи в
країні. Якщо така досить тривала тенденція продовжиться, ми незабаром будемо свідками різкого зростання кількості великих аварій. Вихід з цієї ситуації можливий двома існуючими шляхами досягнення екологічної безпеки. Перший – вдосконалення виробничо-галузевої структури
економіки. І другий шлях базується на використанні досягнень НТП і переході до екологічно
чистої технологічної структури виробництва. Обидва стратегічні шляхи до екологічної безпеки
вимагають великих капітальних затрат і тривалого часу для свого здійснення.
До факторів ризику техногенних аварій і катастроф відноситься і такий соціальний чинник, як рівень розвитку культури суспільства. Йдеться про співвідношення рівня культури і поточного стану практики. У тих випадках, коли порушується адекватність практики рівню освіти
і культури виробництва виникає ефект руйнування (наприклад, катастрофа на ЧАЕС). Протистояти цьому можна тільки шляхом підвищення освіти і інтелектуального потенціалу суспільства. На жаль, зростаюча складність державних соціальних, технічних і глобальних проблем супроводжується явним зниженням рівня компетентності осіб, що приймають рішення. До ряду
досліджень інноваційних інструментів управління природокористуванням відносяться вітчизняні роботи, пов’язані з оцінкою асиміляційного потенціалу навколишнього середовища, як
природного ресурсу і концепції, вже втіленої в практику, створення позабюджетних екологічних фондів на державному та регіональному рівнях. У діяльності екологічних фондів цих нових
інститутів регулювання природокористування переплітаються функції, властиві органам фінансової системи держави (збір податкових платежів, централізоване фінансування), банківській
системі (кредитні операції) і виробничо-комерційним організаціям (отримання доходів від господарської діяльності).
Неефективність ринкових механізмів для цілей сталого розвитку обговорюється багатьма
західними і вітчизняними фахівцями. Сучасний західний економічний процес, що визначається
децентралізованим прийняттям рішень, оснований на взаємодії ринку і конкуренції, веде до перекладання частини витрат на інших. Прикладом можна вважати перекладання витрат на довкілля. Іншими умовами, що визначають неефективність ринку, можна вважати владу монополій і несправедливий розподіл доступу до ринку. Перекладання витрат на інших проявляється і
в часі, і в просторі (приклади: виснаження ресурсів позбавляє майбутні покоління джерел життєзабезпечення; вода в озерах Швеції підкислюється у наслідок викидів ТЕУ прилеглих країн).
Звідси випливає, що нездатність ринкових механізмів охороняти і покращувати природне
середовище повинна нейтралізуватися заходами уряду, тобто державним регулюванням. Відомі
фахівці в області екологічної економіки пишуть: «Ми повинні досліджувати перспективні альтернативи командно-адміністративного типу для наших сучасних систем природокористування
командно-адміністративного типу та змінити відповідним чином існуючі агентства, урядові органи і інші інститути».
Ця думка відповідає ідеї розумного балансу варіантів регулювання двох систем, виражена
в концепції конвергенції соціалізму і капіталізму. Такий еволюційний шлях використання економічних інструментів різних політичних систем не може, звичайно, зводитися до простого застосування всіх існуючих механізмів управління, потрібні нові ідеї.
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До них відноситься теоретична розробка планового управління науково-технічним прогресом, що базується на споживній вартості виробничих сил (зокрема, техніки). Автором розроблена теорія споживної вартості на основі трудомісткості, що дозволяє здолати витратні підходи до НТП. Корисні властивості продуктивних сил, їх споживча вартість зводяться до сукупної величини заміненої новою технікою, заощадженої праці. Розкритий механізм дії закону
споживчої вартості, що розгортається в систему економічних законів, що регулюють темпи
НТП. Обґрунтований споживчо-вартісний критерій ефективності нововведень.
Перехід до моделі ринкового господарства в Росії не повинен означати повної відмови від
ідеї розумного економічного централізму. Суть в гармонійному поєднанні цих двох форм екологічної політики, в «золотому перерізі».
Із позицій централізованого управління досліджується форма регламентації природокористування – державна екологічна експертиза. Як форма державного контролю за екологічною
обумовленістю прийнятих в країні господарських рішень щодо їх реалізації, державна експертиза – це превентивна міра, спрямована проти недоврахування екологічного фактору на стадії
вибору варіантів економічного розвитку. У більшості розвинених країн вже створена система
законодавчих і директивних актів, що регламентують з екологічних позицій експертизу господарських пропозицій. У нас така система поки відсутня, хоча ведуться роботи щодо її створення. Основна мета «Оцінки впливу на навколишнє середовище»(ОВНС) – забезпечити аналіз
можливих екологічних наслідків і дати потрібні рекомендації ще до ухвалення плановопроектних рішень. Відповідальність за це покладається на замовника і розробника документації, яка повинна довести екологічну оптимальність запропонованого проекту, надавши органам
держекспертизи результати ОВНС. Гранична гласність при цьому залучає до ухвалення остаточного рішення і широкої громадськості території, де буде розташований проект.
Відповідно до наведеного вище, методичні розробки 80-х років російських економістів
щодо інтеграції економіки і природи в єдину еколого-економічну систему, що представляє собою взаємозв'язане і взаємообумовлене функціонування виробництва і природних процесів в
довкіллі, а також економічні нормативні прогнози, що обґрунтовують не лише масштаби зростання виробництва, але і його раціональну структуру з урахуванням кінцевих потреб суспільства і екологічних обмежень, – залишаються актуальними і можуть бути затребувані сьогодні. Такий програмно-цільовий підхід, як різновид системного аналізу рішення проблем за принципом
зворотного зв'язку є одним з найбільш поширених методів екологічної економіки.
Еколого-економічне моделювання на локальному, регіональному і глобальному
рівнях
Загроза природним системам походить від зростаючого локального впливу людини. У
свою чергу, їх захист і збереження вимагають розуміння прямих і непрямих наслідків антропогенної діяльності за тривалі періоди часу і на великих територіях. Імітаційні комп'ютерні моделі
є потенційно одним з кращих методів для допомоги людям в розумінні складних функцій еколого-економічних систем. Одним з напрямів екологічної економіки є комплексний, різномасштабний, трансдисциплінарний підхід до кількісного еколого-економічного моделювання.
У глобальному плані світова спільнота ставить завдання стабілізації чисельності населення, вирівнювання рівнів розвитку країн, виробництва товарів безпечними виробничими процесами, що забезпечують екологічну сталість. У вітчизняній розробці запропонована якісна глобальна модель, що включає три основні блоки : природне середовище, населення і виробництво
товарів і послуг. Заданими умовами моделі є: чисельність населення планети і його якісні характеристики, які необхідно підтримувати на оптимальному рівні. При цьому безліч матеріальних
благ і послуг, споживаних населенням, не повинна призводити до погіршення параметрів природного середовища.
Якість населення оцінюється двома коефіцієнтами. Коефіцієнт здоров'я визначається як
відношення середньої тривалості життя (фактичний середній вік померлих впродовж поточного
року) до біологічної видової тривалості життя. Під коефіцієнтом якості відтворення населення
розуміється відношення якості повноцінного природного приросту населення до загального
приросту.
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У рамках запропонованої моделі геополітичне положення Росії у світі виглядає таким чином. Географічне положення, території і їх освоєння вимагають розширеного відтворення основного ресурсу - населення. В той же час стан здоров'я росіян і якість їх відтворення мають тенденцію до зниження. У сукупності можна дійти однозначного висновку: геополітичне положення Росії незадовільне і продовжує погіршуватися. Модель можна деталізувати для окремих
регіонів Росії. На відміну від моделей Форрестера і Медоуза в описаній моделі виробництво товарів і послуг, так як і параметри довкілля, знаходяться у залежності від чисельності населення.
Найвищою цінністю визнається людське життя, чисельна міра цієї цінності – міра наближення
середньої тривалості життя до біологічної видової тривалості життя людини. Найвища національна цінність - саме населення країни і забезпечення умов його виживання.
У іншій роботі в якості інтегральних індикаторів сталого розвитку пропонуються такі нові
макромоделі як: – індекс антропогенного навантаження на біосферу для порівняння руйнівної
дії на природу окремих країн. Навантаження на біосферу складається з двох пов'язаних між собою видів впливу: біоспоживання (споживання частини біоти у вигляді їжі і деревини) і енергоспоживання зі сторони усіх видів господарської діяльності. Обидва впливи можна виразити у
вигляді потужності з урахуванням густини, тобто навантаження, що припадає на одиницю площі країни (на 1 кв. км).
Індекс антропогенного навантаження можна представити як відношення густини антропогенного навантаження для певної країни і для усієї суші планети (без Антарктиди). Якщо потужність біоспоживання відображає населеність, то потужність енергоспоживання індустріальність країни; – рента за користування біосферою, що є регулятором взаємодії біосфери, людства і країн світу (розраховується на основі індексу антропогенного навантаження).
«Рента за користування біосферою, що надає людству середовище існування із стабільним
кліматом, – це така ж фінансова категорія як квартплата за житлоплощу з водо-, тепло- і енергопостачанням.»; – індекс сталого розвитку, також виражений на основі індексу антропогенного навантаження, відображає відношення щільності реального антропогенного навантаження
усієї світової системи (чи для окремої країни) до допустимої для сталої біосфери щільності антропогенного навантаження. При сталому розвитку цей індекс завжди менше одиниці.
Ці три показники і 10 моральних принципів є основою запропонованої автором глобальної
моделі сталої системи світового розвитку, що передбачає оптимально кероване співтовариство
рівноправних країн, що планово розвивається і, націлене на збереження і вдосконалення людства і навколишнього природного середовища. Модель Росії, що оптимально розвивається та зберігає свої духовні і культурні національні особливості, гармонійно вбудовується у модель розвитку сталої світової системи.
Виходячи з ідеї розробки системи (ієрархії) взаємопов'язаних математичних моделей (а
наявність структури в системі моделей дозволяє мати справу наглядними і більш піддатливими
з точки зору завдань конструктивного синтезу моделями), автори роботи розглядають сталий
розвиток соціально-еколого-економічних систем на прикладі Байкальського регіону. Технологія
моделювання цього складного проекту базується на оригінальних методах математичного моделювання, системного аналізу, теорії управління, інформатики і штучного інтелекту в умовах
багатокритеріальності, конфлікту інтересів, неповноти і неточності інформації, великих структурних обурень. Приведені характеристики деяких отриманих сценаріїв. Розроблений варіант
моделі динаміки просторової структури лісу з урахуванням порідного складу і розподілу дерев
за діаметром.
Методологія побудови природно-соціо-економічних моделей світового розвитку для дослідження комплексних проблем довкілля і розвитку запропонована у роботі. Таким чином, можна констатувати, що і в області еколого-економічного моделювання на локальному, регіональному і глобальному рівнях досить вагомим є внесок вітчизняних учених. Причому запропоновані математичні моделі обов'язково адаптовані до соціокультурних і духовних особливостей
Росії, що визначають місце нашої вітчизни в загальносвітовому процесі сталого розвитку.
Залишається додати, що у 1988 р. було організовано і почало свою роботу Міжнародне суспільство екологічної економіки (International Society for Ecological Economics – ISEE), а в 1989
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р. – Російське суспільство екологічної економіки (РСЕЕ), яке стало Російським відділенням
ISEE у 1993 році.
Ми сподіваємося, що ці проблеми звернуть увагу російських економістів, екологів, соціологів, фахівців в області інформації і права, політологів, та сприятимуть їх участі в широкому
спектрі вже існуючих і створенню нових дослідницьких напрямів молодої міждисциплінарної
науки екологічної економіки.
♦♦♦♦♦
1.12 ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА – ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ
До ряду загроз міжнародній і національній безпеці, характерних для початку ХХI століття,
вирішальну роль відіграють ті, що часто називають новими або нетрадиційними, такими, що
мають свою історію. Двадцять перше століття принесло безліч нових викликів і загроз незвичного типу.
Проте, нині безпеку земної цивілізації найчастіше пов'язують із благополуччям справ у світовій енергетиці, що базується на запасах і вмілому використанні вичерпних вуглеводнів,що зберігаються в
надрах Землі.
Наближається час невизначеності у міжнародних відносинах, пов'язаний із, так званою,
енергетичною безпекою – вичерпанням паливних ресурсів Землі.
У складному комплексі проблем енергетичної безпеки, тісно пов'язаної зі взаємовідносинами між різними державами, відбуваються найбільш непередбачувані повороти.
Слід зазначити, що Організація Об'єднаних Націй визнає два основних компонента безпеки особистості: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого повсякденного способу
життя», (відомий як «свобода від страху») і «захист від постійних загроз голоду, хвороб, злочинів і пригнічення» (відомий як «свобода від потреб»).
Не можливо захистити світ від воєн, якщо люди не будуть у безпеці у себе удома, на своїх
робочих місцях, у повсякденному житті. ООН (ПРООН) розробила узагальнену Концепцію безпеки людини, яка складається з семи основних категорій (компонентів). До ряду цих категорій
поняття «Енергетична безпека» не входить, проте воно є визначальним для усіх семи категорій
безпеки: економічної, продовольчої, для здоров'я, екологічної, особистої, громадської і культурної, політичної.
У реальності усі ці категорії тісно взаємопов'язані і доповнюють одна одну. Боротьба бідністю, злочинністю, захистом робочих місць, доходів, безпека здоров'я, довкілля – такими є
найактуальніші проблеми людства. Усе це включає інтегроване поняття «Енергетична безпека»,
що відноситься фактично до усього комплексу проблем безпеки, характеризує їх у сьогоденні і
відіграватиме значну роль в майбутньому.
Світова енергетична проблема
Подальший світовий лад визначатиметься вирішенням загальної для усього людства енергетичної проблеми.
Вуглеводнева енергетика вичерпується і впродовж найближчого десятиліття її зростання
припиниться. Нових родовищ відкривається усе менше, а з часом взагалі не передбачається.
При цьому в найближчі 30-50 років заміна вуглеводневої будь-якими видами альтернативної
неядерної енергетики неможлива. Якщо розвиток ядерної енергетики не буде різко прискорений, то вже до 2020 р. світ опиниться в ситуації катастрофічного енергетичного дефіциту, а в
2030 р. настане криза.
Людство зупинилося перед вибором: або забезпечити перехід до принципово нового рівня
енергоспоживання і енергоефективності, або світ змушений буде іти на обмеження споживання
енергії з усіма випливаючимии звідси наслідками - значним зниженням матеріального добробуту людства. Найбільш же ймовірним результатом енергетичної кризи стане занурення світу в
нескінченні війни за ресурси і, передусім, за основний ресурс – енергію.
Єдиний Світовий(іудо-масонський) Уряд вже передбачає розподіл природних ресурсів у
рамках глобального планування. Арабо-ізраїльською війною і розгромом Іраку вони недвознач70

но дали зрозуміти усьому світу, що природні ресурси, такі як нафту, повинні в майбутньому перейти під контроль глобальних планувальників, маючи на увазі, звичайно, Комітет 300.
Росія за їхніми планами підлягає знищенню, а країнам третього світу вони цинічно пропонують вирішити між собою, яка частина їх населення підлягає знищенню. Навіть у США повинне залишитися не більше 100 млн. чол. Тільки населення Ізраїлю повністю зберігається для
«золотого мільярда».
Знищення Росії в сіоно-масонських планах пояснюється тим, що вона, як велика слов'янська держава, яка при трьох відсотках населення світу, має в розпорядженні 13 відсотків території планети (13 млн. км2 з 17,5 – незаймані екосистеми), де зосереджені 35 відсотків запасів
світових ресурсів. На кожного жителя у Росії припадає 11,7 умовних одиниць ресурсів, в США
– 2, Західній Європі – 0,67 одиниць. Кожен росіянин у 6 разів багатший від американця, в 17 разів – від європейця. США споживають кисню в два рази більше, ніж «виробляє» їхня природа,
тобто живуть за рахунок сусідніх держав, у тому числі і Росії, де природа «виробляє» кисню у
декілька разів більше, ніж споживається державою. Росія «годує» Європу не лише енергоресурсами, але і киснем.
Саме Росії належить майбутнє в забезпеченні міжнародної енергетичної і військовополітичної безпеки. Вона займає найважливіше стратегічне положення в центрі Євразії - ключовому регіоні Земної кулі, у всіх відношеннях. Вона являється перехрестям світових сухопутних і морських транспортних артерій, має практично усі види сировини і ресурсів, з розвиненою господарською інфраструктурою, а за розмірами території і ресурсним потенціалом не має
собі рівних у світі. У народі говорять, що якщо нафта коштує 10 $ за барель, то Росія - придаток
Європи, а якщо ціна нафти перевищить 100 $ за барель, то Європа стане придатком Росії.
Ситуація, що склалася у світовому енергетичному середовищі, для Росії є сприятливою.
Окрім того, це унікальний шанс Росії виступити ініціатором у вирішенні енергетичної проблеми і стати першою енергетичною державою світу, що дозволить їй практично показати і довести, як можна раціонально будувати національний і світовий розвиток в новому столітті.
Провідні міжнародні організації нині однозначно вважають, що на найближчі півстоліття
головним видом палива залишаться вуглеводні.
США, які є абсолютним лідером з виробництва і споживання енергії, нині зробили ставку
на те, щоб вирішувати енергетичну проблему на 20-30 найближчих років за рахунок захоплення
вуглеводневих ресурсів Близького і Середнього Сходу від Каспію до Персидської затоки. Методом ресурсного забезпечення потреб країни і глобального панування є захоплення вуглеводневих ресурсів.
Організовувана і активно пропагована на сьогодні «гідрогенна революція», тобто перехід
на водневе паливо, також не зможе забезпечити принципового рішення енергетичної проблеми,
оскільки не в змозі зробити доступним і дешевим цей вид палива. Водневе паливо є вторинним,
оскільки його виробництво вимагає величезної кількості первинної енергії і не може бути реалізоване дешевим способом поза великомасштабним розвитком ядерної енергетики.
Одночасно з «фактором США» і G8, «вісімкою» розвинених держав, нині виникає «чинник Китаю». КНР, нестримно розвиваючись, робить ставку на надінтенсивний розвиток і ядерної енергетики. Це стане викликом усьому світу і прямою загрозою гідному існуванню Росії.
Китай планує неухильно збільшувати долю атомних електростанцій в енергетичному балансі країни. Його програма розвитку ядерної енергетики передбачає семикратне збільшення до
2020 р. потужностей усіх АЕС – приблизно до 40000 МВт. Через 15 років їхня частка у загальній генерації електроенергії зросте до 4-5%. До цього часу буде побудовано до 30 нових ядерних реакторів орієнтовною вартістю $1,5 млрд. кожен.
Проте подібний напрям характерний не лише для Китаю, але й для усієї Азії. У найближчі
двадцять п'ять років в 5-10 разів Іран та Індія, а також, ймовірно, Корея і Індонезія мають намір збільшити свої атомні енергетичні потужності.
У цій ситуації у Росії на найближчі півстоліття не існує альтернативи на випереджаючий і
рішучий розвиток ядерної енергетики. У цих умовах стратегічно правильним є рішення керівництва Російської Федерації про ратифікацію Кіотського протоколу. Це ще один крок до ви71

знання ядерної енергетики у якості стовпового шляху забезпечення людства дешевою і достатньою для розвитку енергією, а також для того, щоб зробити Росію першою енергетичною державою світу. Важливо відмітити, що нині Росія поки не є енергетичною супердержавою.
Для Росії як північної країни неможливо покладатися на розвиток і, так званої, «альтернативної енергетики» на поновлюваних енергоресурсах (вітер, сонце, біомаса, геотермальна та
ін.). Двадцятирічний досвід розвинених країн світу з використання і форсованого розвитку цих
видів виробництва енергії однозначно показав, що за рахунок них неможливо забезпечувати базові потреби в енергії навіть в умовах теплого клімату.
Особливо актуальними стали слова видатного фізика П. Л. Капіци: «...Потрібно шукати
нові джерела енергії для енергетики великих потужностей замість запасів хімічної енергії, що
виснажуються у природі. Очевидно, можна і слід дбайливіше відноситися до використання енергетичних ресурсів. Звичайно, бажано, наприклад, не витрачати їх на військові потреби. Проте
усе це лише відкладе виснаження паливних ресурсів, але не запобіжить кризі. Стає загальновизнаним твердження,що уся надія на вирішення глобальної енергетичної кризи - у використанні
ядерної енергії. Фізика дає повну підставу вважати, що ця надія обґрунтована».
Очевидно, що для всього світу на найближчі десятиліття дійсною альтернативною (вуглеводневій енергетиці) є тільки ядерна енергетика.
Росія може і повинна стати до 2030 року першою енергетичною державою світу. Для цього держава і суспільство повинні зробити ставку на розвиток ядерної енергетики і енергомашинобудування – на основі наявних та нових технологій ядерної сфери.
21 століття – період виживання на межі смерті. Альтернатива ядерній енергетиці
Альтернативою ядерній енергетиці являється абсолютна енергетична недостатність, оскільки традиційна неядерна енергетика не в змозі забезпечити до середини століття критично необхідного подвоєння світового споживання первинної енергії і потроєння виробництва електричної енергії.
Наслідком цього стане занурення усього людства на початку третього тисячоліття нової
ери у первісний вік або у безкінечні війни за виживання. Подібне висновок можна зробити із
співвідношення прогнозів необхідної енергії до зростання чисельності населення та із структурою такого зростання.
Населення Земної кулі в найближчі півстоліття зростатиме, і згідно з останнім звітом Комісії ООН із населення, до 2050 року його чисельність досягне рівня дев'яти мільярдів чоловік,
тобто збільшиться майже в півтора рази.
Приріст населення здійснюватиметься виключно за рахунок нерозвинених або погано розвинених регіонів світу, частка яких в загальному виробництві енергії дуже мала. Наприклад, за
прогнозами ООН, чисельність населення Пакистану до 2050 року складе вже 345 мільйонів, замість нинішніх 145. Для порівняння – до тому ж часу прогнозована чисельність населення в Росії скоротиться до 105 мільйонів.
Таким чином, на країни «третього» світу чекає різке, у декілька разів, зниження якості і
рівня життя. Навіть за умови благополуччя «розвинених» країн, яке не є гарантованим з точки
зору енергозабезпечення, «тиск» злиденності і безвихідності з боку «нерозвинених» країн на
«розвинені» вже до кінця другого десятиліття нинішнього століття стане руйнівним.
Одночасно з енергетичною, світ буде змушений стикнутися з тривалою і зростаючою екологічною кризою. Згідно з прогнозами фахівців, зростання населення в умовах нестачі енергії
приведе до різкого зниження рівня забезпечення елементарних потреб життя і, одночасно, до
різкого посилення забруднення довкілля, яке при цьому відіб’ється на природному зростанню
індустріального забруднення біосфери в розвинених країнах унаслідок використання як основного джерела енергії вуглеводнів.
Таким чином, єдиним видом енергії, що допускає багатократне зростання екологічно чистого енерговиробництва і інших похідних від енергії ресурсів, є ядерна. Звідси очевидно, що,
по-перше, неприпустимо згортати розвиток ядерної енергетики і, по-друге, абсолютну перевагу
отримає та країна або коаліція країн, яка зробить ставку на надінтенсивний розвиток ядерної
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енергетики не лише для власних потреб, але і для потреб більшої частини населення Землі, –
тобто для країн «другого», «третього» і «четвертого» світу.
Ця багатозначна енергобезпека
У перший день січня 2006 р. крісло голови «Великої вісімки» посіла Росія, що відразу ж
визначила темою Санкт-Петербурзького саміту дуже актуальну в нинішніх умовах проблему
енергетичної безпеки. Дивно, але це відразу ж викликало численні суперечки щодо доцільності
і наслідків такого вибору. На жаль, на наш погляд, їх переможцями швидше стануть експерти,
що ставлять під сумнів успіх цього заходу. Йдеться тут не лише про те, що члени клубу G-8
вважають за краще по-різному забезпечувати цю саму енергобезпеку, але і про те, що саме трактування цього терміну стосовно різних груп країн значно відрізняється. Наприклад, для країн –
імпортерів нафти (в першу чергу США і держав ОЕСР) після «нафтових шоків» 70-х років минулого століття термін «енергетична безпека» став синонімом понять «нафтова безпека» і «безпека постачань». Причому під останнім, як у разі нафти, так і газу, розуміються стійкі і надійні
постачання за розумною ціною. Проте енергобезпека – це надійність не лише пропозиції, але і
попиту. Тому основні країни-експортери нафти з недостатньо диверсифікована і повністю залежною від нафтових доходів економікою, в не меншій мірі піклуються про стабільність своїх
ринків збуту, ніж нафтоімпортери – про гарантії постачань.
Якщо подивитися на еволюцію концепцій енергетичної політики США, то необхідно відмітити, що окремий розділ, присвячений енергобезпеці, уперше з'явився у «Проекті національної енергетичної політики» (National Energy Policy Plan) в 1981 р. Його метою було забезпечення необхідних постачань енергії за розумною ціною.
Згодом ця ж мета зберігалася у різних проектах упродовж 80-х і 90-х років XX століття за
змінних адміністрацій. Однак, особливу увагу стали приділяти постачанням нафти з потенційно
нестабільних джерел. Наприклад, в «Проекті національної енергетичної політики» від травня
2001 р. написано буквально наступне: «Енергетична безпека США залежить від достатності
енергопостачання, здатних забезпечити економічне зростання США і світу».
Після подій 11 вересня 2001 р. енергобезпека стає можливою тільки тоді, коли «населення
надійно забезпечене енергією за розумною ціною при дотриманні норм екологічної безпеки, і в кількостях, достатніх для забезпечення потреб зростаючої економіки і цілей безпеки».
Зі свого боку, Росія, не лише як голова «Великої вісімки», але і одночасно як великий експортер і дуже значний споживач вуглеводнів, розуміє енергобезпеку як «стан захищеності країни, її
громадян, суспільства, держави, обслуговуючої їх економіки від загроз надійному паливо- і
енергозабезпеченню. Цих загрози визначаються як зовнішніми (геополітичними, макроекономічними, кон'юнктурними) чинниками, так і власне станом і функціонуванням енергетичного
сектора країни» (згідно з визначенням Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р.).
Основними характеристиками енергобезпеки є здатність ПЕК «надійно забезпечувати
економічно обґрунтований внутрішній і зовнішній попит енергоносіями відповідної якості і
прийнятної вартості» і стійкість «енергетичного сектора до зовнішніх і внутрішніх економічних, техногенних і природних загроз», а також його можливості «мінімізувати збиток, викликаний проявом різних дестабілізуючих факторів».
Відсутність єдиних підходів до розуміння як самого терміну «енергобезпека», так і його
суті, породжує очікування, що дуже непокоїть світову спільноту, пов'язане з російським головуванням у «вісімці».
Зокрема, учасники G-8 - великі імпортери енергоресурсів, пов'язують свою енергобезпеку
із стабільністю постачань вуглеводнів. І вони, безумовно, будуть зацікавлені у збереженні такої
стабільності.
В той же час енергетична безпека для нафтоекспортерів більшою мірою основана на стабільності і, навіть, збільшенні інвестицій в модернізацію видобувних потужностей, в забезпечення диверсифікації постачань.
Тому ймовірною є поява розбіжностей на майбутньому енергетичному саміті, особливо
якщо врахувати, що між зацікавленими сторонами часто відсутня ясність щодо прийнятих ними на
себе зобов’язань.
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Невизначеність щодо енергобезпеки
У Комюніке міністрів фінансів країн «Великої вісімки» сказано: «Для того, щоб покращити функціонування ринків і підвищити їх стабільність, ми погодилися просунути вперед роботу
зі зміцнення діалогу щодо глобальної енергетичної політики між країнами-виробниками та
споживачами, а також приватним сектором».
Останніми роками поняття енергобезпеки значно розширилося. Якщо звернутися до висловлювань і думок різних сторін, стане ясно, що під цим поняттям зараз зібрані усі стратегічні
завдання і проблеми, існуючі в енергетичній сфері на національному і міжнаціональному рівнях. Фактично енергобезпека зараз визначається як усунення загрози того, що енергетичний аспект стане потенційною перешкодою для економічного зростання держав в довгостроковому
періоді. Якщо у великих країн нетто-імпортерів дефіцит енергії може стати перешкодою для підтримки достатніх темпів зростання, то для країни, у якої розвиток і економічне зростання значно пов'язані з експортом енергоносіїв, це фактори, що обмежують видобуток і експорт.
Високі ціни, невизначеність прогнозу на тривалість періоду високих цін, надійність і достатність інфраструктури доставки енергоносіїв, надійність постачальників – усе це питання величезної значущості для світової енергетичної безпеки.
Конкретні ж інтереси різних сторін в процесі переговорів при цьому істотно відрізняються
і, потрібно сподіватися, що з часом «Велика вісімка» знайде шляхи наближення цих позицій.
Специфіка країн відіграє значну роль і в проведенні енергетичної політики. Наприклад,
при раптовому піднятті експортних цін деякі країни – особливо Росія – виявилися не готовими
до нових доходів і не можуть знайти їм розумного застосування у рамках політики розвитку.
Багато країн-експортерів нафти створюють портфельні фонди для вкладання коштів, отриманих
від експорту нафти, в зарубіжні цінні папери. Якщо для споживачів важлива надійність постачань, то для постачальників важлива можливість прогнозувати свої майбутні доходи для інвестування у розвиток. Збільшенню пропозиції нафти серйозно заважає заклопотаність виробників
і експортерів питанням, що робити при різкому падінні цін, як це було в 1986 і 1998 рр.
Підходи до проблеми енергетичної безпеки можна умовно розділити на три школи. Перша розглядає, передусім, проблеми сталості нинішніх ринків, надійності постачань, цін, конфліктів навколо транзиту енергоресурсів та інші поточні проблеми. Академічні економісти в цій
школі не домінують, в ній багато політичних питань. Відомі спроби забезпечити енергетичну
безпеку тієї або іншої групи країн, у рамках більш загального вирішення проблеми. Ця школа у
світі є найбільш активною, свідченням цього служать численні конференції, форуми, зустрічі
міністрів і т.п. Тут видно занепокоєність урядів не лише відносно національних інтересів, але і
стосовно свого політичного майбутнього(скажімо, перед виборами), оскільки виборці і національний бізнес реагують як на високі ціни на енергоносії і пов'язані з цим витрати, так і на усі
супутні проблеми. Дуже важливо усунути недовіру, що може виникати, оскільки кожне рішення у сфері енергетичних інвестицій – це мільярди доларів, роки створення і десятиліття подальшої експлуатації.
Розвиненим країнам-імпортерам, звичайно, набагато вигідніше мати справу з країнами, де
не лише існує політична стабільність, але й видобуток нафти і газу здійснюється приватними
компаніями з тих же країн-імпортерів. Це був би подвійний контроль, що підвищує упевненість
як в доступі до ресурсів, так і в політиці компаній. Таку мотивацію можна зрозуміти, і необхідно забезпечити провідним споживачам максимум спокою. Але в реальності найбільші запаси
вуглеводнів знаходяться в розпорядженні саме тих країни, де в цій сфері оперують державні
компанії. Росія виступає полем боротьби, пошуку компромісу і співіснування між двома типами
господарювання в енергетиці - приватним і державним.
Другу школу складають учені, які зайняті прогнозами економічного зростання, енергоспоживання і впливом на довгостроковий розвиток цін, проблемами диверсифікації джерел
енергії, боротьби між атомною і теплоенергетикою, основаною на газі, проблемами транзиту та
ін. Саме в цій області лежить пошук майбутніх рішень і проблематики «Великої вісімки». Розрахунок варіантів забезпечення світу і великих груп країн енергоносіями – це завдання оптимізації витрат у світовому масштабі. Політики повинні створити умови для зниження політичних
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ризиків, роботи приватного бізнесу, а також компаній, що знаходяться під контролем держави,
яких багато в нафтовидобувних країнах. Звичайно, тривають дискусії щодо ефективності того
або іншого способу господарювання, але зміни інституціональних чинників ведення бізнесу відбуваються набагато повільніше, ніж наростають енергетичні і екологічні проблеми світу, тобто проблему доведеться вирішувати на основі наявного базису.
Абсолютно очевидно, що оцінка обсягу необхідних інвестицій у світову енергетику на
2001-2030 рр., проведена Міжнародним енергетичним агентством, яка складає приблизно 16
трлн. доларів, або 1 % загального світового ВВП , вже застаріла. Наприклад, ті розрахунки передбачали вкладення 3 трлн. доларів в нафтову промисловість за вказаний період (по 100 млрд.
в рік), але вже до 2005 р. інвестиції в неї оцінювалися у 205 млрд. доларів за рік і, відповідно, в
5 трлн. доларів до 2030 р. Рішення політиків щодо формування умов для капіталовкладень реалізовуватимуться компаніями, і тут важливо врахувати комерційну складову процесу розвитку
енергетики.
У розрахунках політичної і академічної шкіл досить мало уваги приділяється сталому розвитку і екології. Це не зовсім справедливо, оскільки питання глобальних кліматичних змін знаходять своє відображення і в реальній політиці. Виявляється, цієї уваги недостатньо з позицій
третьої, екологічної школи, що представлена як академічними екологами, так і національними, а також міжнародними неурядовими організаціями. Існує помітна різниця між позиціями
«зелених», що займаються проблемами енергетики, і іншими школами. Це пов'язано з самою
природою громадських організацій, що виконують роботу, яку уряди з якихось причин виконувати не бажають, або роблять її, на думку громадських організацій, дуже погано.
Як приклад можна привести вибір шляху для вирішення проблем клімату. Російськоамериканські переговори з цього питання пов'язують проблему забезпечення світу енергією і
зниження викидів парникових газів з будівництвом атомних електростанцій при нерозповсюдженні ядерної зброї. Багато екологів і НУО цей шлях відкидають як несталий, пропонуючи
скористатися моментом ухвалення важливих рішень у світі і перекинути дослідницькі ресурси і
капіталовкладення на розробку поновлюваних джерел енергії. Саме ця школа переважала в зустрічі Громадської вісімки у березні 2006 р. На думку представників академічної школи ця пропозиція може виглядати надмірно радикальною.
Загальний зміст документів Громадянської вісімки зрозумілий: якщо раніше різними країнами в цьому відношенні проводилися різні заходи, то зараз НВО наполягають на тому, щоб
«Велика вісімка» гармонізувала свою енергетичну політику і переходила до формування єдиних підходів. НВО нагадують главам держав про необхідність виконувати свої попередні обіцянки, у тому числі про збільшення долі відновлюваних джерел енергії в енергозабезпеченні
країн. Деякі ідеї, що висуваються екологами і НВО, важко здійснити швидко і комерційно ефективно, вони надто дорогі. Але необхідно їх розглядати як частину єдиного процесу аналізу ситуації і прийняття рішень, оскільки вони відображають думку значної частини людей у світі і
стосуються реальних проблем майбутнього людства.
Таким чином, завдання, що стоїть перед головами держав і усіма трьома школами, єдине –
забезпечити людство енергоресурсами для економічного і соціального розвитку, причому зробити це з урахуванням вимог довгострокової економічної, кліматичної і екологічної сталості.
Не можна більше відкладати вирішення питання про наміри світової спільноти щодо вичерпних
джерел енергії і атомної енергетики на довгостроковий період. Рішення, що приймаються зараз,
визначать енергетику і економіку XXI ст.
Дана книга – одна з серії «Міжнародна і національна безпека», де автор аналогічно узагальнив існуючу інформацію, пов'язану з енергетичною безпекою за станом на початок ХХI
століття і найближчу перспективу.
При підготовці монографії автор враховував можливість її використання при вивченні однойменної дисципліни як в технічних, так і гуманітарних ВНЗ. При розробці цієї програми за
основу прийняті програми різних ВНЗ, у тому числі, ймовірно, найбільш вдала - кафедри міжнародної економіки факультету світової політики Державного університету гуманітарних наук.
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Паливно-енергетичний комплекс є основним джерелом забруднення навколишнього середовища – біосфери, і причиною виникнення міждержавних і національних конфліктів, в основі
яких – економічна складова. Тому дане видання слід розглядати як невід'ємну частину книги
«Екологічна безпека», де також багато уваги приділяється енергоспоживанню, і як доповнення
книг «Економічна безпека», «Соціальна безпека», «Продовольча безпека» і «Політична безпека».
Слід ще раз відмітити, що в розробленій ООН Концепції безпеки людини, що складається
з семи основних категорій, поняття «Енергетична безпека» відсутнє. Там це питання є присутнім у всіх категоріях безпеки, які в реальності тісно взаємозв'язані.
Таким чином, дана монографія, що містить великий обсяг довідкового статистичного матеріалу, покликана сприяти розумінню проблеми безпеки людини, розширенню кругозору, правильному розумінню суті явищ, що відбуваються в політичному житті суспільства і пов'язаних,
зрештою, з підвищенням якості життя. Вона дозволить вже нашим найближчим нащадкам оцінити діяльність своїх попередників щодо збереження їхнього життя на Землі.
Розуміння сукупності проблем безпеки, у тому числі головної - енергетичної, дозволить
жителю будь-якої держави давати правильну оцінку тим чи іншим політичним подіям, зробити
обґрунтований вибір при голосуванні на виборах президентів і депутатів.
♦♦♦♦♦
1.13. «ДОСВІД ПРО ЗАКОН НАРОДОНАСЕЛЕННЯ» І СУЧАСНИЙ СВІТ
Мальтус Томас Роберт (1766 - 1834) – відомий англійський економіст, закінчив Джезусколедж Кембріджського університету (1788), отримав вчений богословський ступінь (1793),
професор кафедри сучасної історії і політичної економії в коледжі Ост-Індської компанії (1805
- 1834). Ці короткі відомості про великого ученого можна знайти у ВРЕ, де йому присвячена
майже повна сторінка.
«Людиноненависницька концепція Т. Мальтуса про те, що механізмом регуляції людських популяцій стануть епідемії, тобто фактори, залежні від густини населення, викладена ним в
праці «Досвід про закон народонаселення» (1798), починає проявлятися з усією очевидністю. І
якби не успіхи медицини, стримуючої спалахи старих і нових захворювань – прояв стихійних
сил природи зменшити чисельність населення в «переобтяжених районах», – то невідомо, який
би рівень смертності мало людство нині.
Людству завдяки послідовникам Т. Мальтуса стали відомі десятки біологічних законів
функціонування систем організм-середовище, людина-природа та ін. У їх числі закони бумеранга, або закон зворотного зв'язку взаємодії людина-біосфера П. Дансеро і закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В.І. Вернадського-Е.С. Бауера.
Перший закон Б. Коммонера свідчить: «...глобальна екосистема є єдиним цілим, у рамках
якого нічого не може бути отримано або втрачено, і яке не може бути об'єктом загального покращення: все, що було вилучено з неї людською працею, повинно бути повернене. Плати за цим
векселем не можна уникнути; вона може бути тільки відкладеною».
Другий констатує: будь-яка біологічна або біозатверділа (за участю живого) система, знаходячись у рухливій (динамічній) рівновазі з навколишнім середовищем і еволюційно розвиваючись, збільшує свій вплив на середовище. Тиск зростає до тих пір, поки не буде строго обмежений зовнішніми чинниками, або не настане еволюційно-екологічна катастрофа. Вона може
полягати у тому, що екосистема змінилася, а вид, підкоряючись генетичному консерватизму,
залишається незмінним. Це призводить до довгого ряду протиріч, що ведуть до аномального
явища: руйнуванню видом власного місця існування. В цьому випадку біосистема руйнується:
вид вимирає, біоценоз піддається деструкції і якісно змінюється.
Не можна не пригадати і закон зниження енергетичної ефективності природокористування: з плином історичного часу при отриманні з природних систем корисної продукції на її оди76

ницю витрачається все більше енергії, а енергетичні витрати на життя однієї людини увесь час
зростають. Витрата енергії (у ккал за добу) на одну людину в кам'яному віці була близько 4
тис., в аграрному суспільстві – 12 тис., в індустріальному – 70 тис., а в передових розвинених
країнах теперішнього часу 230-250 тис., тобто в 58-62 рази більше, ніж у наших далеких предків.
Майже все за законом убуваючої віддачі Т. Мальтуса, тільки на більш високому сучасному рівні. Навіть тільки ці три закони з великого числа тепер уже відомих підтверджують пророцтва першовідкривача. Адже нам відомі ще такі закони як закон внутрішньої динамічної рівноваги Н.Ф. Реймерса, екологічної кореляції, принцип екологічної (робочої) надійності, правило
історичного зростання продукції за рахунок сукцесійного омолоджування екосистем і близько
250 інших, не менш важливих.
Проте чисельність населення продовжує збільшуватися, розширюючи місце існування багатьох видів хвороботворних організмів. Місткість планети більшістю сучасних екологів оцінюється в 1,5 млрд. чоловік. При цьому їх крайні оцінки знаходяться в межах 1,0-4,5 млрд. Земля перенаселена не менш, ніж у тричі. Зростання населення триватиме, оскільки харчові ресурси, всупереч регіонально існуючому голоду і недоїданню, достатні для життя 15 і більше млрд.
чоловік. Середня тривалість життя в розвинених країнах світу коливається між 75 - 80 років.
Реально досяжний максимум очікуваної тривалості життя 89 ± 5 років.
Численні дослідження показали, що людство є місцем існування багатьох видів хвороботворних організмів. Їх посилена еволюція обумовлена успішною боротьбою із захворюваннями.
Знищення збудників хвороб звільняє в людстві екологічні ніші, що заповнюються новими організмами. Виникають нові захворювання типу ВІЛ. Теоретично вірогідні шквали захворювань
типу пандемій грипу. Число жертв при цьому може досягти сотень мільйонів чоловік. І чим
вищою буде чисельність і щільність людського населення, гіршим стан загального здоров'я, тим
катастрофічнішими будуть наслідки пандемій.
З'явилися, правда поки мало аргументовані, прогнози, що за найближче десятиліття в Африці від СНІДу загине не менше 20 % населення. Можливо, це вже дія чинників, пов'язаних з
щільністю населення.
Деякі дослідники пішли далі за Мальтуса. Наприклад, астроном Ф. Хойл вважав, що кожного разу людство повторюватиме свій еволюційно-історичний цикл після фактичної загибелі
цивілізації. Вірогідніша, мабуть, гіпотеза Т. Мальтуса, але з урахуванням соціально-історичних
змін.
Такий сценарій не обов'язковий, якщо будуть враховані екологічні закономірності і обмеження, якщо людство прикладе зусиль і засоби у сферу свого відтворення і оптимізації.
Пам’ятаючи Т. Мальтуса, перед людством постало головне питання - безболісна і виграшна для
нього депопуляція. Адже багатократне перевищення оптимальної чисельності населення земної
кулі загрожує, як вже відзначалося, глобальною трагедією наслідків руйнівних екологічних факторів.
Коли почнеться їх дія, ніхто не може передбачити, але те, що це станеться, неминуче. Чим
пізніше це станеться, тим більше буде жертв, якщо не почати планомірну роботу щодо попередження цієї трагедії. Перший досвід вже з'явився. У Китаї введений штраф на «зайву дитину»,
що виплачується батьками впродовж 14 років. Проте перші боязкі спроби не можу змінити загальну демографічну ситуацію і вплинути на зростання (скорочення) народонаселення Землі.
Складається враження, що більшість людства вирішила на практиці перевірити гіпотезу великого Томаса Мальтуса.
♦♦♦♦♦
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1.14. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І БЕЗПЕКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН
Організація Об'єднаних Націй визнає два основні компоненти безпеки особистості: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого повсякденного способу життя», (відома як
«свобода від страху») і «захист від постійних загроз голоду, хвороб, злочинів і пригнічення»
(відома як «свобода від нужди»).
Не можна захистити світ від воєн, якщо люди не будуть у безпеці у себе удома, на своїх
робочих місцях, в повсякденному житті. ООН (ПРООН)∗ розробила всеохоплюючу Концепцію
безпеки людини, яка складається з семи основних категорій :
• Економічна безпека
• Продовольча безпека
• Безпека для здоров'я
• Екологічна безпека
• Особиста безпека
• Громадська і культурна безпека
• Політична безпека
У різних державах розрізняють і інші категорії безпеки, що доповнюють і більш глибоко
розкривають основні, розроблені ПРООН, це:
♦ Державна безпека
♦ Національна безпека
♦ Соціальна безпека
♦ Енергетична безпека
♦ Науково-технічна безпека
♦ Інформаційна безпека
♦ Духовна безпека
♦ Безпека праці
♦ Техногенна безпека
♦ Пожежна безпека та ін.
Ці категорії безпеки входять в одну з основних ПРООН, наприклад, енергетична безпека –
це складова економічної безпеки, а, скажімо, соціальна безпека або безпека дорожнього руху і
пожежна безпека – це розділи категорії «Громадська безпека».
У реальному житті усі ці категорії тісно взаємозв'язані і доповнюють одна одну. Боротьба
з убогістю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека здоров'я, навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства, і в першу чергу жінки. Усе це включає інтегроване поняття «Громадської безпеки».
Загрози безпеці людини мають безліч форм прояву. При цьому одні загрози можуть бути
однаковими для усіх людей, такі, наприклад, як тероризм, екологічні катастрофи, злочинність,
хвороби. Інші загрози можуть представляти небезпеку для певної групи людей - насильство жінок і дітей; дискримінація за етнічною приналежністю, віку і т.п.
Залежно від ознаки, покладеної в основу класифікації, загрози можуть розрізнятися: за мірою універсальності – загальні і специфічні; за часом дії – постійні, такі, що тривало діють, короткострокові; за територіальною поширеністю – глобальні, регіональні; національні (у рамках певних національних меж), місцеві; за способом дії – відкриті (явні) і приховані (латентні);
за джерелами виникнення – природні (природна стихія), штучні (результат людської діяльності), змішані (людська діяльність, сприяюча виникненню стихійного лиха); за характером виникнення - умисні і неумисні (як закономірний або непередбачений побічний результат певних дій
або явищ); за характером дії – такі, що проявляються поступово або несподівано; що заподіюють збиток прямо (безпосередньо) або побічно; за мірою небезпеки – з наслідками усувними,
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Див. доповідь «Програма розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу 1994 роки».
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неусувними, усувними частково; за можливістю запобігання – загрози, які можна попередити
повністю, частково і неможливо запобігти зовсім.
Поняття «безпека» в різних нормативно-правових документах трактують по-різному.
Центральним напрямом в забезпеченні національної безпеки є формування безпечного середовища для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
Безпека (згідно ГОСТ) – стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства
і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Безпека (соціологічна енциклопедія) – стан громадських стосунків, за якого особа, соціальна група, спільність, народ, країна (держава) може самостійно, суверенно, без втручання і тиску ззовні вільно вибирати і здійснювати свою стратегію міжнародної поведінки, духовного,
соціально-економічного і політичного розвитку.
Безпека (з енциклопедії охорони праці) – це відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю нанесення збитку. У області стандартизації Б. продукції, процесів і послуг
зазвичай розглядається з метою досягнення оптимального балансу ряду чинників, включаючи
такі нетехнічні чинники, як поведінку людини, що дозволяють звести ризик, пов'язаний з можливістю нанесення збитку здоров'ю людей і збереженню майна, до прийнятного рівня.
Безпека – такий стан складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх чинників не призводить до погіршення системи або до неможливості її функціонування і розвитку.
Безпека – такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх чинників не призводить до
смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, свідомості, психіки і людини в цілому, і не перешкоджає досягненню певної бажаної для людини мети.
Безпека – стан захищеності життєво-важливих інтересів особи, суспільства, організації,
підприємства від потенційно і реально існуючих загроз, або відсутність таких загроз.
Безпека, основана на волі, - система заходів, спрямованих на захист свободи людини, як
головної умови реалізації її інтересів. Кінцева мета Безпеки – досягнення кожною людиною
сталого стану усвідомлення можливості задоволення своїх основних потреб і забезпеченості
власних прав у будь-якій, навіть несприятливій ситуації.
Серед видів безпеки основоположною є БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА. Програмою розвитку ООН їй надане перше місце.
• Економічна безпека (Е.Б) у більшості випадків трактується як забезпеченість доходом,
достатнім для задоволення насущних потреб (гарантований мінімальний дохід). При оцінці загроз економічній безпеці першочергове значення посідають показники безробіття - один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Можливість займатися оплачуваною працею умова попередження загрози убогості і її наслідків для людини. Збільшення в структурі зайнятості «ризикованої зайнятості», переважно контрактної форми найму працівників, означає
тимчасову або часткову зайнятість і надає менші гарантії збереження робочого місця і доходів.
Зниження надійності доходів – показник нестабільності зайнятості, а також інфляційного знецінення номінальних заробітків.
Якнайповніше визначення: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА – це стан системи економічних стосунків між суб'єктами господарювання (виробниками і споживачами), індивідами, державними інститутами як у рамках національної економіки, так і у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
що забезпечує можливість повної реалізації і захищеність життєво важливих економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз через досягнення збалансованості інтересів кожного з
учасників стосунків шляхом оптимального співвідношення з інтересами інших суб'єктів господарювання. У вузькому розумінні, як Е. Б. підприємства, галузі, регіону або суб'єктів господарювання, – це захищеність виробничих, фінансових, юридичних і інших стосунків та організаційних зв'язків, матеріальних, фінансових і інтелектуальних ресурсів від загроз, стан, при якому
реалізуються економічні інтереси.
Економічна безпека – це стан економіки, що забезпечує достатній рівень соціального,
політичного і оборонного існування і прогресивного розвитку, невразливість і незалежність її
економічних інтересів по відношенню до можливих зовнішніх і внутрішніх загроз і дій.
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Економічна безпека – це матеріальна основа національної безпеки. Вона виступає гарантією сталого, стабільного розвитку країни, її незалежності. Нині використовується немало різних визначень поняття «Економічна безпека».
У законодавстві деяких держав сказано, що безпека - стан захищеності життєво важливих
інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси - це сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави. До основних об'єктів безпеки відносяться: особистість – її права і свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - його конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.
Відомий російський вчений академік Л. І. Абалкін вважає, що економічна безпека - це сукупність умов і чинників, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і сталість, здатність до постійного оновлення і самовдосконалення.
Таким чином, економічна безпека держави полягає в здатності галузей економіки розвиватися в сталому розширеному масштабі; задовольняти реальні економічні потреби суспільства
на рівні не нижче критичної межі, забезпечувати економічну незалежність держави, протистояти існуючим і несподівано виникаючим небезпекам і загрозам. Усе це в рівній мірі відноситься
і до економічної безпеки підприємства.
У систему економічної безпеки входять: об'єкт і суб'єкти безпеки, механізм і практичні дії
щодо її забезпечення.
Об'єкт – це те, на що спрямовані дії суб'єкта щодо забезпечення його безпеки.
Суб'єкти безпеки – організації, державні інститути, служби, окремі особи (оперативні
працівники, приватні детективи, співробітники служб безпеки та ін.), які забезпечують безпеку
об'єкту на основі практичних дій. До суб'єктів безпеки відносяться також громадяни, громадські
організації і об'єднання, що мають права щодо забезпечення безпеки.
Важливим складовим елементом системи є механізм забезпечення економічної безпеки,
формування якого є дуже складною справою. Найважливіший його складовий елемент - це необхідність визначення потреб в забезпеченні економічної безпеки.
Потреби забезпечення економічної безпеки формуються під впливом цілого ряду факторів: об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх, прогнозованих, непередбачуваних та ін.
Для обґрунтування чітких і найбільш значимих шляхів її зміцнення і створення дієвої системи
захисту необхідно правильно виділити найбільш важливі потенційні внутрішні і зовнішні небезпеки і загрози, а також інші несприятливі чинники. Система реальних і потенційних загроз не є
постійною: загрози можуть з'являтися і зникати, наростати і зменшуватися, при цьому змінюватиметься і їх значущість для економічної безпеки.
Основою організації, планування і здійснення практичних дій усієї системи забезпечення
економічної безпеки є аналіз концепції загрози, оцінка характеру реальних і кризових ситуацій.
Одним з важливих переходів до аналізу загрози на різних рівнях (держава, корпорація, підприємство) управління економікою є класифікація і ранжирування загроз за їх характером і
мірою небезпеки, яку вони представляють. При цьому можуть використовуватися різні ознаки,
які можна класифікувати :
⇒ за джерелом загрози (внутрішні – джерело на території держави, зовнішні - джерело
розташоване за межею держави);
⇒ за природою виникнення загроз (викликані політикою держави, ініційовані іноземними
державами, спричинені кримінальними структурами, конкурентами, контрагентами);
⇒ за вірогідністю реалізації (реальні – можуть здійснюватися у будь-який момент часу,
потенційні - можуть реалізуватися у разі формування певних умов);
⇒ за відношенням до людської діяльності (об'єктивні - формуються незалежно від цілеспрямованої діяльності, суб'єктивні – створюються свідомо, наприклад, розвідувальною, підривною і іншою діяльністю, організованою злочинністю);
⇒ за об'єктом посягання (інформації, фінансам, персоналу, діловому реноме);
⇒ за можливістю прогнозування (прогнозовані на рівні господарюючого суб'єкта і такі,
що не піддаються прогнозу);
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⇒ за наслідками (загальні – відбиваються на усій території держави або більшості її суб'єктів і локальні - на окремих об'єктах);
⇒ за величиною завданого (очікуваного) збитку (катастрофічні, значні, такі, що викликають труднощі).
При такій класифікації загроз на конкретному етапі діяльності можуть виділятися певні
«пріоритети безпеки», які не є постійними і можуть зазнавати значних змін в залежності від
конкретної ситуації, характеру і міри загроз.
Одна з основних складових економічної безпеки - «Енергетична безпека», яка в інтересах
споживача і постачальника є спільною метою.
«Енергетична безпека – це забезпечення кожної сім'ї газом і енергією в достатньому
об'ємі і за прийнятними цінами» – вважає голова Європарламенту Єжі Бузек. До цього фахівці
галузі додають: безпека джерела енергії, гарантії постачань і надійність транзиту, контроль за
трубопроводами, відмова від газового або нафтового шантажу, недопущення спекулятивного
зростання цін і т.д.
Таким чином, енергетична безпека має на увазі такі умови, за яких споживач має надійний
доступ до необхідної йому енергії, а постачальник – до її споживачів. Тобто йдеться не лише
про безперебійні потоки, але і про стабільні та розумні ціни.
Для того, щоб досягти енергетичної безпеки необхідна певна політика держави і проведення спеціальних заходів. Також у енергобезпеку можуть вносити свій внесок ринки. Досягнення енергобезпеки вимагає спільного використання усіх механізмів регулювання.
Енергобезпека, як комплексне поняття, відноситься до різних сфер життєдіяльності людини і взаємозв'язана з усіма категоріями безпеки.
Енергобезпека – це, в першу чергу, політична проблема.
Продовольча безпека – це доступність основних продуктів харчування, що припускає
наявність їх достатньої кількості і вільного доступу до них, достатню купівельну спроможність
населення (фізична і економічна доступність продуктів харчування). Загрози продовольчій безпеці оцінюються на основі аналізу наступних показників: добове споживання калорій у відсотках до мінімальної потреби; індекс виробництва продуктів харчування на душу населення; коефіцієнт залежності від імпорту продукції.
У науковій літературі зустрічаються різні думки з приводу визначення поняття продовольчої безпеки. Але в принципі суть їх одна – стабільне забезпечення населення якісними продуктами харчування і в необхідному асортименті.
Поширеним визначенням продовольчої безпеки у світі є таке, що характеризує стан економіки, при якому усім жителям гарантується доступність продовольства у будь-який час і в кількості, необхідній для ведення активного і здорового способу життя.
Ряд дослідників продовольчого ринку країн вважає, що продовольча безпека – це гарантована доступність до підтримки здорового і активного життя, тобто в даному випадку йдеться
про купівельну спроможність населення. Деякі міжнародні організації, у тому числі і світовий
банк, дотримуючись такої ж думки, додатково розрізняють хронічну і тимчасову продовольчу
залежність.
Хронічна продовольча залежність виникає, коли споживання харчових продуктів виявляється недостатнім постійно впродовж року через неможливість їхнього придбання чи виробництва необхідної кількості продовольства. Такі періоди в економіці країн спостерігаються періодично, коли існує дефіцит продовольства за наявності грошей і наявність продовольства при
дефіциті грошей.
Тимчасова продовольча залежність (небезпека) настає періодично при порушеннях стабільності доступу до продовольства унаслідок зростання цін на продукти харчування, неврожаїв
або падіння рівня доходів.
До хронічної і тимчасової залежності необхідно додати потенційну продовольчу залежність, коли те або інша держава залишається уразливою для зовнішніх криз і потрясінь в результаті торгових воєн світових конкурентів. В цьому випадку потенційна залежність може перерости в тимчасову або хронічну.
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Продовольча залежність настає в результаті низької ефективності агропромислового виробництва. В той же час продовольча залежність може настати не лише при дефіциті продукції,
але і при експорті, якщо експорт стає самоціллю, а також при зростанні зобов'язань щодо погашення зовнішнього боргу, при нестабільному курсі національної валюти.
Деякі вчені економісти-аграрії сформулювали поняття продовольчої безпеки як гарантоване, надійне і достатнє забезпечення населення основними продуктами харчування, відсутність небезпеки голоду і недоїдання.
Пізніше з'явилося ширше визначення цього поняття, де продовольча безпека розглядається як здатність держави (забезпеченої відповідними ресурсами, потенціалом і гарантіями) задовольняти потреби населення в харчуванні в основному за рахунок внутрішнього виробництва
на рівні не нижче медичних норм.
Згідно з існуючими уявленнями надійність продовольчої безпеки досягається як за рахунок достатнього самозабезпечення продуктами харчування, так і наявністю засобів для імпорту
продовольства у потрібних об'ємах. Продовольче постачання має бути малоуразливим, навіть у
разі зростання цін, нестачі валюти, ембарго на постачання продовольства ззовні. Враховуючи
різні точки зору на суть продовольчої безпеки, можна дати наступне її визначення.
Під продовольчою безпекою держави слід розуміти такий стан економіки, при якому, незалежно від кон'юнктури світових ринків, гарантується стабільне забезпечення населення продовольством у кількості, що відповідає вимогам науково обґрунтованих медичних норм.
При такому підході до розуміння суті продовольчої безпеки метою її досягнення і забезпечення є гарантоване і стале забезпечення сировиною і продовольством, не схильне до впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників.
Найважливішими умовами досягнення продовольчої безпеки є:
• потенційна фізична доступність продуктів харчування для кожної людини;
• економічна можливість придбання продовольства усіма соціальними групами населення,
у тому числі і незаможними, що досягається шляхом підвищення життєвого рівня або вжиття
необхідних заходів соціального захисту;
• споживання продуктів високої якості у кількості, достатній для раціонального харчування.
Виходячи з цього, забезпечення продовольчої безпеки припускає рішення ряду завдань:
• створення стабільних економічних умов для розвитку продовольчого ринку країни;
• проведення ефективної агропродовольчої політики;
• забезпечення рівних можливостей для усіх суб'єктів господарювання;
• проведення розумної національної політики в області зайнятості населення;
• здійснення соціальної політики, спрямованої на викорінювання бідності і нерівності в
частині доступу до повноцінного продовольства, а також його використання;
• досягнення сталого, інтенсивного і різноманітного виробництва продовольства, підвищення продуктивності і ефективності праці;
• реалізація комплексних стратегій розвитку галузей агропромислового комплексу з метою збільшення місцевих можливостей виробництва продовольства;
• сприяння впровадженню передових технологій в області виробництва, переробки, зберігання і реалізації сировини і продовольства;
• використання переваг міжнародного розподілу праці;
• проведення активної зовнішньоекономічної діяльності, оптимізація експортно-імпортної
діяльності;
• інвестування аграрної сфери.
Таким чином, продовольча безпека країни забезпечується сукупністю економічних і соціальних умов, пов'язаних як з розвитком сільського господарства і усього продовольчого комплексу, так і зі загальним станом національної і світової економіки.
Безпека для здоров'я – захищеність людини від ризиків захворюваності, тобто можливість жити у безпечному для здоров'я середовищі існування; доступність ефективного медичного обслуговування (відносна свобода від захворювань і заражень). Загрози безпеки здоров'я
82

включають несприятливі умови життя: неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я
умови праці, малі і нестабільні доходи, бідність і убогість, зниження доступу до ефективного
медичного обслуговування.
Забруднення середовища існування (ґрунту, питної води, атмосферного повітря, хімічне і
радіаційне забруднення харчової продукції) – один із основних ризиків для здоров'я. Екологічні
ризики стають усеосяжними і визначальними. Наприклад, в структурі таких ризиків, як погане
харчування або житло, починає переважати екологічна компонента неблагополуччя.
Нерегульовані екологічні параметри житлово-побутових умов населення створюють додатковий і суттєвий ризик для здоров'я. Це стосується, передусім, якості будівельних матеріалів
і розташування житла. Не враховуються такі чинники, як геліомагнітні лінії, електромагнітне і
радіоактивне випромінювання, загазованість, шум і т. д. Нерідко у безпосередній близькості або
навіть в самих житлах розміщуються лабораторії і різні установки, що шкідливо впливають на
здоров'я людини. Екологічні характеристики житла в сучасному вітчизняному містобудуванні
не враховуються.
Ризики нових біотехнологій можуть бути особливо небезпечними для здоров'я людини і
довготривалих перспектив розвитку суспільства. Проблема посилюється в країнах з нерозвиненою демократією, недостатнім освітнім рівнем і монополізацією засобів масової інформації.
Крім того, прискорення ритму життя призводить до впровадження технологій з непередбачуваними наслідками.
Особливий ризик представляє материнська смертність як один з наслідків збільшення
сукупності ризиків: несприятливі умови життя, відсутність ефективної медичної допомоги, екологічне неблагополуччя.
Екологічна безпека – це свобода і захист від загроз екологічного забруднення, передусім,
наявність чистого повітря і незабрудненої води; можливість придбання екологічно безпечної
їжі; можливість проживання в умовах, що не представляють небезпеки для здоров'я з точки зору екології (житло, умови праці і т. п.); захищеність від екологічних катастроф (доступність чистої води і чистого повітря, система землекористування, що зберігає родючість ґрунту). Загрози
екологічної безпеки визначаються радіаційним забрудненням, хімічним забрудненням довкілля,
геомагнітними і електромагнітними випромінюваннями.
Крім того, розвиток і впровадження нових біотехнологій пов'язаний не лише з вигодою,
але і з ризиком для навколишнього середовища і здоров'я людини. В інтересах отримання комерційної вигоди транснаціональні компанії, контролюючі ринок нових біотехнологій, сприяють
їх прискореному впровадженню без достатнього урахування наслідків. Розробка проблем біобезпеки і вжиття відповідних заходів захисту в інтересах людей значно відстають від темпів і масштабів впровадження нових біотехнологій.
Особиста безпека – свобода і захист людини від фізичного насильства і загроз. Загрози
особистій безпеці включають природні і техногенні аварії і катастрофи; ризик нещасних випадків на виробництві, на транспорті, в побуті; смертність від дорожніх подій і т.д.
Зростання злочинності – один з головних чинників і характерних ознак збільшення загрози особистій безпеці. Наявність численних передумов зростання злочинності (у тому числі економічних умов) створює украй несприятливу криміногенну ситуацію. Велика частка особливо
небезпечної насильно-корисливої злочинності. Збільшуються масштаби діяльності організованих злочинних груп. Різко зростає кількість злочинів в стані сп'яніння і пов'язаних з прийомом
наркотиків. Збільшується число злочинів, здійснених із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, вбивства по найму, рекет, захоплення заручників, шантаж, тероризм. Безпосередню небезпеку представляє також інтенсивне зростання економічних злочинів - неправдива
реклама, продаж недоброякісної продукції і т.п.
Військові і бойові дії (війни між державами, етнічні, релігійні, політичні конфлікти із застосуванням військової сили) також представляють безпосередню небезпеку для життя людини.
Насильство держави (фізичні тортури, примусові роботи в зонах підвищеної небезпеки
для здоров'я і життя і т.д.), насильство над дітьми і жінками, насильство на роботі, зростання
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психічного насильства - характерні риси сучасного розвитку, що представляють загрозу здоров'ю і життю людини.
Громадська і культурна безпека - захищеність культурного різноманіття меншин і захист громадського розвитку від деструктивних тенденцій (збереження культурної своєрідності).
Загрози культурній і громадській безпеці викликають руйнування традиційних спільностей - сім'ї, общини, організації, етнічної групи, деструктивні тенденції в розвитку суспільства, які не
піддаються точному кількісному виміру, але за силою руйнівної дії можуть мати катастрофічні
наслідки.
Громадська безпека є різновидом національної безпеки. Це вагома соціально-правова категорія. Її значення на сучасному етапі розвитку зростає. При розробці поняття громадської
безпеки максимально враховуються відповідні положення конституції держави, законів про
безпеку, про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також погляди учених на цю проблему.
Приймаючи цей підхід до з'ясування суті і поняття громадської безпеки, необхідно відмітити наступне.
Громадська безпека - це самостійне явище, що має історичну форму, зміст, механізми виникнення, розвитку і підтримки; це одна з характеристик соціальної дійсності, яка свідчить про
стан задоволення життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави; у термінологічному аспекті виходить від антоніма «небезпека». У зв'язку з цим безпека у філологічному сенсі - цей стан, при якому не погрожує небезпека, є захист від небезпеки.
Під небезпекою розуміється здатність завдати якої-небудь шкоди, а також загроза життю і
здоров'ю людини, іншим його цінностям.
У російському законодавстві, наприклад, поняття «Громадська безпека» вперше зустрічається у законодавчому акті Російської імперії «Загальна губернська установа», прийнятому при
царюванні Миколи I у 1845 р.
У сучасному російському законодавстві, а також у правознавстві громадська безпека виступає як юридична категорія для визначення сфери діяльності органів держави, зокрема органів внутрішніх справ, виділяється в якості родового і безпосереднього об'єкту посягання конкретних видів злочинів і адміністративних деліктів.
У юридичній літературі на розуміння громадської безпеки висловлені різні погляди. В
зв'язку з цим аналіз дискусій, що ведуться у науковій літературі, говорить про те, що не вироблений єдиний підхід до розуміння громадської безпеки.
Громадська безпека у філософському і філологічному сенсі містить два начала: безпека і
суспільство, як сукупність форм спільної діяльності людей, що історично склалися, іншими
словами, сукупність громадських стосунків, що складаються у державі.
Цей погляд, у результаті, дав змогу зробити висновок про те, що громадська безпека - цей
стан громадських стосунків, що передбачає загрозу спричинення шкоди і забезпечує тим самим
їх нормальне функціонування.
Культурне різноманіття визнається цінністю і неринковим ресурсом розвитку суспільства. Його зменшення має безліч негативних наслідків для прогресу розвитку людини і суспільства.
Монополізація засобів масової інформації створює в суспільстві стереотипи поведінки і
ціннісні установки, що відповідають інтересам компаній, контролюючих ці засоби, і може
представляти небезпеку для розвитку суспільства.
У формуванні суспільної свідомості значне місце займають засоби масової інформації.
Переваги розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних технологій використовуються не
лише у благих цілях: створюються сприятливі умови для маніпулювання суспільною свідомістю. Монополія на засоби масової інформації сприяє впровадженню в масову свідомість ідей,
цінностей, установок, що відповідають інтересам контролюючих осіб.
Поглиблення нерівності можливостей між соціальними, етнічними, релігійними групами,
сільським і міським населенням, між населенням різних територій, досягши певної (критичної)
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відмітки, призводить до соціальної напруженості і конфліктів та може перерости у кризу. Наприклад, етнічні і релігійні конфлікти переростають у військові.
Культурне, етнічне, релігійне різноманіття, яке створює міграція, - не лише цінність громадського розвитку, але і джерело соціальної напруженості і конфліктів. Економічна, політична
і соціальна нерівність між мігрантами і основним населенням при підвищеній міграції сприяє
виникненню конфліктів. Надмірний міграційний тиск також викликає руйнування окремих етносів.
Зниження народжуваності, високе зростання смертності, у тому числі осіб працездатного
віку, скорочення приросту населення, висока захворюваність створюють загрозу депопуляції.
Загроза широкого поширення псевдокультурних знань і цінностей сприяє створенню фіктивного людського і соціального капіталу, який не піддається точному кількісному виміру, але
може зіграти «доленосну» роль в розвитку (деградації) суспільства. Виражається у низькому
професіоналізмі, зниженні значущості моральних норм, створенні культу неправдивих цінностей і т. д.
Торгівля наркотиками і поширення наркоманії – одна з найбільш руйнівних загроз людському суспільству.
Політична безпека - можливість жити у суспільстві, що визнає основні права людини
(захист основних прав і свобод людини), захищеність політичної сфери суспільства від усіх
внутрішніх і зовнішніх загроз. П. Б. є найважливішою складовою частиною Національної безпеки.
Політична безпека – полягає у забезпеченні можливості нації і створюваних нею державних інститутів самостійно вирішувати питання державного устрою, незалежно проводити внутрішню і зовнішню політику в інтересах особистості і суспільства.
Загрози політичній безпеці характеризуються політичними переслідуваннями, систематичними тортурами, жорстоким поводженням; репресіями з боку держави по відношенню до
окремих осіб і груп; контролем сфери ідеології і інформації.
Небезпечними є наступні суспільні явища: продаж зброї населенню; міжнародна торгівля
зброєю; страта як вища міра покарання; революція; радикальні реформи; націоналізм; популізм;
диктатура; вільне поширення алкоголю, наркотиків; культ сили в масовому мистецтві; порнографія; проституція.
♦♦♦♦♦
1.15. ДОСВІД ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
Проникнення екологічних нововведень в промисловість відбувається у декількох напрямах. Перше з них – вдосконалення технології виробництва, у тому числі вловлювання викидів,
стоків і відходів у вигляді корисних матеріалів, вторинної сировини для промисловості. Сюди ж
відноситься переробка сміття у компост, отримання біогазу, спалювання органічних відходів різного походження з отриманням корисної енергії, увесь цикл реутилізації вторинної сировини.
Поки навіть в Західній Європі збір і переробка відходів дають усього близько 1,5 % національного продукту країн ЄЕС, тоді як приріст кількості одних лише твердих відходів складає 3 % в
рік. При вдосконаленні технологій прагнуть не лише до маловідходності, але і до низької ресурсоємності виробництва, оскільки ціна на природні і трудові ресурси увесь час зростає. Вартість очисних споруд і пристроїв досягає 5-10, а іноді 40-45 % від капіталовкладень у нові промислові об'єкти.
Інша сфера екологізації – очищення викидів і стоків від забруднень, а також складування
на полігонах і сховищах, у тому числі демпінг («втоплення» в морях), шкідливих хімічних і радіоактивних відходів в спеціальних ємностях або «навалом». Практикується «експорт» небезпечних речовин в слаборозвинені регіони світу, у тому числі і в Україну, причому не лише у вигляді будівництва там високовідходних підприємств, але і у формі натуральних забруднювачів.
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Ще одна сфера екологізації промисловості пов'язана зі зміною зайнятості. Екологічне виробництво збільшує число робочих місць. У деяких країнах доля очисного устаткування в зовнішньоекономічних операціях досягає 5 %. Експерти вважають, що виробництво очисного
устаткування і «екологізованої» техніки найближчими роками зростатиме і займе провідне положення в промисловості розвинених країн. Наприклад, у ФРН в екологічній промисловості було зайнято близько 1,5 млн. чоловік, приблизно 11000 підприємств, на яких працюють понад
400 тис. чоловік.
У США загальне число федеральних організацій, що призначені для вирішення природоохоронних проблем, близько 40 тис., ще 27 тис. чоловік зайняті охороною середовища в окремих
штатах країни, приблизно стільки ж у графствах і муніципалітетах. Незважаючи на зростання
витрат на охорону середовища в промисловості і на зниження викидів окремих компонентів на
20-50 %, загальний їх об'єм у світі ще дуже великий: СО2 – близько 20 млрд. т., СО – понад 100
млн. т., сульфуровмісних газів і оксидів нітрогену – приблизно по 80 млн. т., речовин, що забруднюють водойми, – близько 13 млн. т.
Встановлюються усе більш жорсткі нормативи на викиди. Наприклад, в енергетиці ФРН
на ТЕС з 1988 р. були встановлені споруди з видалення сірки із відпрацьованих газів, і вловлювання сполук Нітрогену. У результаті цих заходів до 1994 року обсяг викидів SO2 скоротився на
75 %, а NОx – на 71 %. Вартість цих заходів склала 25 млрд. марок.
У Німеччині і США поставлено завдання щодо очищення відхідних газів ТЕС від SO2 на
теоретично досяжну величину 20-30 %. При цьому на вугільних ТЕС ККД знизиться з 38 до 2926 %. Очищення газів від SO2 дає Сульфур 99,9 %-ої чистоти. Нові газові котли, що випускаються в Німеччині, мають середньорічний ККД близько 93 % і забезпечують зниження викидів
від забруднюючих речовин на 63 % у порівнянні із старими зразками.
В Україні за програмами колишнього СРСР для забезпечення заданих ГДК до 2005 р. необхідно було спорудити близько 30 установок з очищення газів від SO2, понад 10 установок для
очищення від NOX, реконструювати усі діючі котельні і золовловлюючі устаткування. Проте, в
силу відомих причин ця програма на виконується. Глобально поставлено завдання знизити в
енергетиці викиди усіх видів на 20 % до 2005 р. і на 50 % до середини ХХI століття, які нині
складають 4 т на кожного жителя Землі (у колишній ФРН – 12 т на душу населення в рік).
У нашій країні проблеми охорони середовища вирішуються або традиційними методами,
або ставляться в загальному вигляді. Наприклад, попри те, що на Донбасі щорічно в атмосферу
потрапляє близько 2,5 млрд. м3 природного газу, а кожен терикон, що горить, виділяє в рік сотні тонн оксидів вуглецю, сірки і азоту, вміст яких перевищує ГДК навіть на відстані 2 км, практично нічого не робиться для покращення екологічної ситуації.
Щорічно в Україні утворюється близько 130 тис. т токсичних відходів, загальна маса яких
вже перевищує 5,0 млн. т. Відходи нагромаджуються у вигляді відвалів, териконів, шламосховищ, різного роду звалищ, площі яких щорічно збільшується на 3-6 тис. га і скоро досягнуть
200 тис. га. Згідно з даними статистичної звітності на зберігання і ліквідацію відходів виробництва, а також на видалення і ліквідацію токсичних відходів щорічно витрачаються сотні мільйонів грн. При цьому слід зазначити, що 95 % відходів пов'язані з Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Сумською, Луганською, Івано-франківською і Харківською областями.
У західних країнах гірничі розробки рекультивують, існують також жорсткі нормативи
повернення земель, але охорона навколишнього середовища у цих районах далека від ідеалу.
З посиленням нормативів ГДК посилюється відповідальність за забруднення середовища,
у тому числі за трансграничні перенесення забруднювачів і навіть випадкові аварії при поводженні з відходами. У США при Агентстві з охорони навколишнього середовища діє спеціальна група криміналістів, що розслідують випадки злісного забруднення середовища із застосуванням авіаспостережень. Під особливим наглядом знаходяться небезпечні відходи. За забруднення без наміру застосовують штрафи, з наміром – кримінальне покарання. До наміру прирівняне навіть невірне, некваліфіковане поводження з небезпечними відходами, а не тільки нелегальне їх вивезення. Не звільняються від покарання і рядові працівники-виконавці, оскільки вони усвідомлюють кримінальність своїх дій.
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Останніми роками соціальні завдання охорони навколишнього середовища придбали у високорозвинених країнах пріоритет перед отриманням прибутку. На промисловість і інші області
господарства проявляється тиск з боку громадськості і держави. Це стимулює пошук високоефективних і дешевих засобів вирішення проблеми захисту середовища існування, розробку нових технологій, переорієнтацію сільськогосподарських і промислових підприємств на маловідходні цикли.
За прогнозами до 2020 року у світі передбачається збільшення споживання електроенергії
на 50-100 %. При цьому вважається, що в наступні десятиліття головним джерелом енергії будуть невідновлювані викопні види органічного палива – вугілля, нафта і природний газ. Розвіданих світових ресурсів викопних палив усіх видів вистачить відповідно: вугілля - на 250-300,
нафти – на 30-40, природного газу - на 50-70 років. Той факт, що сьогодні доводиться усе більш
зростаючими темпами витрачати невідновлювані запаси органічних палив є трагедією нашої
цивілізації.
♦♦♦♦♦
1.16. ЛЮДСТВО І ЙОГО ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
Людство прийшло до розуміння, що подальший розвиток технічного прогресу неможливий без оцінки впливу нових технологій на екологічну ситуацію. Нові зв'язки, що створюються
людиною, мають бути замкнуті, щоб забезпечити незмінність тих основних параметрів системи
планети Земля, які впливають на її екологічну стабільність.
Природа, не порушена цивілізацією, повинна залишатися резервом, який з часом, коли більша частина земної кулі служитиме промисловим, естетичним і науковим цілям, стане набувати все більшого значення еталону, критерію, зокрема естетичного, надалі можлива поява і інших невідомих нині значень цих зон. Тому потрібний раціональний, науково обґрунтований підхід до розширення областей невинної природи, заповідників, тим більше, що у міру розвитку
науково-технічної революції об'єм негативних впливів на природні естетично цінні об'єкти збільшується настільки, що культурна діяльність, спрямована на компенсацію збитку, що наноситься, часто не
справляється зі своїми завданнями.
У цих умовах особливе значення має визначення оптимального співвідношення природи і
культурного ландшафту. Обґрунтована стратегія і планомірна організація у взаємодіях суспільства з природним середовищем – новий етап природокористування. В умовах розвиненого соціалізму набувають особливого значення усі форми діяльності щодо естетичної реконструкції
природного середовища. Це передусім культура оформлення площ, що знаходяться у виробництві і реставруються, архітектура рекреаційних ландшафтів, збільшення територій під національні парки, заповідники, розвиток мистецтва створення садів і парків, малих дендродекоративних форм. Особливого значення набуває вдосконалення туризму як форми відпочинку широких
мас населення.
В той же час існує і розрив між підвищенням загального культурного рівня населення і
культурою відношення до природи. Тому виникає необхідність, по-перше, у створенні системи
природоохоронних заходів, по-друге, наукове обґрунтування і включення в цю систему критеріїв естетичної оцінки природи, по-третє, розвиток системи екологічного виховання, вдосконалення усіх видів художньої творчості, пов'язаних з природою.
Дискусії з екологічної безпеки
Дискусії з приводу екологічної безпеки, на жаль, часто проводяться зовсім «з інших причин» – популізм, піар, вибори. Найбільше шуму піднімається з приводу локалізованих факторів,
які психологічно сприймаються як небезпечні, або цікаві. Генетично змінені продукти, клонування, ядерні відходи – ці теми здатні фокусувати увагу і давати бали на виборах. А услід за
психологією йде економіка. Фінанси спрямовуються не туди, де від них було б більше користі,
а туди, де багато шуму.
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Серед глобальних екологічних проблем, які нині вважаються головними проблемами сучасності, найбільш серйозною і комплексною являється проблема глобального потепління клімату, що представляє серйозну загрозу як екосистемам, так і благополуччю людства. Підходи
до вирішення проблеми стали можливі тільки завдяки міжнародній співпраці в цій області.
Кіотський протокол став однією з найважливіших і масштабніших міжнародних угод, що
свідчать про перенесення центру тяжіння з державного регулювання екологічних проблем на
міжнародний рівень. Разом з Рамковою конвенцією про зміну клімату Протокол вже робить і в
майбутньому чинитиме ще більший вплив на усі сфери міжнародних економічних відносин.
В якості інструментів Кіотського протоколу вибрані ринкові механізми - торгівля квотами
і проектні інвестиції. Вважають, що ці механізми можуть сприяти вирішенню проблеми глобальної зміни клімату без значного обмеження економічного розвитку держав. Це також істотно
вплине на міжнародну торгову і інвестиційну діяльність, включаючи створення нових ринків,
безпосередньо пов'язаних із здійсненням протоколу.
Підписання і ратифікація Кіотського протоколу відкривають нові можливості, пов'язані в
першу чергу з технологічною перебудовою економіки і підвищенням енергоефективності виробництва, які можна реалізувати завдяки участі в міжнародній торгівлі квотами і проектах спільного впровадження.
Ці можливості можуть бути реалізовані лише у разі своєчасної розробки і здійснення відповідної державної політики, яка враховує можливості використання конкурентних переваг, що
відкриваються на нових ринках. Найбільші світові компанії усвідомлюють важливість обліку
екологічного фактору у своїй діяльності і вже роблять спроби збудувати відповідно до нових
вимог свою стратегію, яка може бути реалізована при відповідній державній підтримці.
Так або інакше, але для вирішення проблем екологічної безпеки потрібна система. Потрібні механізми, які б погоджували інтереси підсистем і направляли рух в русло, де дотримується
розумний баланс між економікою і екологією.
Ситуація, що склалася нині, в цій області вимагає зміни традиційних підходів. Потрібний
перехід від чисто контрольної діяльності до регулюючих методів нагляду, ґрунтованих на оновленій правовій базі і дозвільній діяльності. Система управління «повільними», але не менш небезпечними екологічними процесами, має бути органічно поєднана з управлінням безпекою в області
техногенних катастроф. Рішення цих завдань забезпечується застосуванням економічних і організаційних механізмів, які спрямовані, з одного боку, на підтримку певного рівня безпеки, а з іншої не перешкоджають випуску необхідної кількості продукції і послуг.
Кіотський протокол і викиди ПГ
В умовах технічно «озброєного» суспільства на людину впливає величезна кількість чинників, що знаходяться періодично або постійно за межами толерантності людського організму.
Це шум, вібрація, температура, електромагнітні поля, домішки речовин в повітрі, воді і ґрунті,
радіація і т.д. Усі ці чинники є елементами сучасної екологічної ніші людини. По відношенню
до них стійкість людини мала, і чинники виявляються лімітуючи ми - руйнуючими екологічну
нішу. Тепер до цих чинників додалася і зміна клімату.
Останнім часом великого значення набула проблема антропогенних викидів парникових
газів (ПГ), яка за десять років з наукової стала екологічною, економічною і політичною проблемою. Сталося це після того, як учені довели пряму залежність зміни клімату від викидів ПГ.
Спалювання викопного палива призводить до зростання концентрації ПГ в атмосфері і, як наслідок, – до потепління.
Діяльність перейшла в практичну площину після підписання Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату (РКЗК) і Кіотського протоколу. На Третій конференції сторін РКЗК (Кіото, 10
грудня 1997 р.) були встановлені обмеження і квоти на зниження викидів по шести видах ПГ,
серед яких провідне місце займає діоксид карбону (СО2). Основне завдання – скоротити викиди
вуглекислого газу від спалювання викопного палива, а головний метод – підвищення енергоефективності і розвиток поновлюваних джерел енергії.
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Кіотський протокол може стати першим кроком до скорочення глобальних викидів ПГ.
Протокол пропонує механізми гнучкості, які включають міжнародну торгівлю квотами, проекти спільного впровадження і механізми чистого розвитку.
«Вуглецевий» ринок квот на викиди, базується на угодах, здійснюваних у рамках кіотських механізмів. За різними експертними оцінками, дефіцит одиниць викидів – квот в країнах
ЄС, Канаді і Японії коливається від 800 до 2300 млн. т СО г-еквіваленту в 2008-2012 рр. Ці країни ще до початку періоду дії зобов'язань роблять зусилля із скорочення своїх витрат на виконання Кіотського протоколу.
Володіння цим ресурсом збільшує національне багатство країн, їх регіонів, а також вартість активів компаній. Першочергового значення набуває організаційне забезпечення економічних механізмів, спрямоване на забезпечення стійкого використання «нового природного ресурсу», – квот на викиди ПГ. Раціональне використання нового ресурсу повинне забезпечити його
наявність в кількості, достатній для компенсації збільшення викидів ПГ при зростанні виробництва і відповідному збільшенні споживання електроенергії, запобігти швидкому виснаженню
первинного запасу нового ресурсу, визначеного Кіотським протоколом.
Кіотський протокол – кращий варіант міжнародної угоди по зниженню викидів ПГ для багатьох країн, у тому числі України і Росії. Наявність великого запасу квот на викиди притягне
інвесторів, які впроваджуватимуть нові технології, сприятимуть стійкому зростанню і ефективному розвитку національної економіки.
Кіотська стратегія, безумовно, орієнтує бізнес на інвестиції в екологічно чисті енергозберігаючі технології. Важливо зрозуміти, що тут є шанс і для наших технологій, оскільки ми можемо використати ці ресурси для розвитку енергозберігаючих технологій.
Реалізація планів національної Енергетичної стратегії вимагає рішення ряду взаємопов'язаних завдань, серед яких особливе значення має підвищення ефективності використання енергії на основі енергозберігаючих технологій і оптимізації структури енергогенеруючих потужностей при одночасному зростанні енергозабезпеченості економіки, зменшенні екологічного навантаження на навколишнє середовище.
Оптимальним шляхом зниження емісії ПГ в енергетиці є проведення комплексу багатоцільових економічно вигідних заходів щодо енергозбереження, реконструкції і збільшення ефективності функціонування усієї енергетичної системи, при здійсненні яких одночасно досягатиметься істотне скорочення емісії ПГ (діоксиду вуглецю і метану). Участь компаній в кіотських
механізмах дає очевидні вигоди як виробникам, так і споживачам енергії. Крім того, спалювання палива – головне джерело викидів шкідливих речовин у повітря. Тобто економія енергоресурсів
корисна і для екології, і для здоров'я населення. Скорочення зростання викидів СО2 в енергетиці – це
наприклад, 40 тис. врятованих життів у рік в Росії тільки за період до 2012 р.
Найбільші компанії знають про можливості, пов'язані з участю в Кіотському протоколі, і
вже почали робити активні кроки для їх реалізації.
Екологічна експертиза
Потрібна екологічна експертиза, мета якої – попередження негативного впливу антропогенної діяльності на стан природного навколишнього середовища і здоров'я людей, а також
оцінка міри екологічної безпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих
територіях і об'єктах.
Згідно із Законом України «Про екологічну експертизу» експертом екологічної експертизи
може бути фахівець, що має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні
знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також практичний досвід у відповідній області не менше трьох років.
Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватися шляхом
виступів в засобах масової інформації, представлення письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп з проведення громадської екологічної експертизи.
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Громадська екологічна експертиза може здійснюватися у будь-якій сфері діяльності, що
вимагає екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських організацій або інших
громадських формувань.
Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою зацікавлених юридичних
і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами і
формуваннями.
♦♦♦♦♦
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2. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
2.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Одна з найбільш актуальних проблем сучасної науки полягає у системному дослідженні
природних процесів, прогнозуванні та комплексній оцінці змін у навколишньому середовищі
під дією антропогенного навантаження. Результати таких досліджень повинні стати науково обгрунтованою основою для вирішення актуальних проблем охорони довкілля та сталого розвитку, ідея якого була проголошена на Конференції ООН з питань навколишнього середовища та
розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р.♦
Принципом 13 Декларації про навколишнє середовище та розвиток, прийнятої Конференцією, є вимога до держав світу розробляти внутрішні законодавчі акти щодо юридичної відповідальності за забруднення та іншу шкоду, завдані довкіллю, а також об’єднувати свої зусилля
для подальшого розроблення міжнародних законодавчих актів стосовно юридичної відповідальності та компенсацій за несприятливі наслідки, які наносять екологічну шкоду. Згідно Принципу 15 Декларації держави, відповідно до їх можливостей, повинні широко застосовувати запобіжні заходи з метою охорони довкілля, а у Принципі 17 зазначається, що одним з інструментів державної політики повинно бути оцінювання різноманітного впливу на довкілля (Додаток 1).
У “Порядку денному на XXI століття”, також прийнятому Конференцією, відзначається,
що уряди повинні затвердити національну стратегію сталого розвитку, метою якої повинен бути відповідний економічний розвиток з одночасним захистом довкілля в інтересах майбутніх
поколінь. Зазначена стратегія повинна розроблятися за широкої участі всіх верств населення і
спиратися на зважену оцінку існуючого стану і всіх ініціатив. Сталий розвиток покликаний
враховувати вимоги екологічних циклів та ефективно відновлювати їх, а належна якість довкілля в процесі такого розвитку стає не тільки його необхідною передумовою, але і кінцевим результатом.
Людина є невід’ємною складовою природи, тому її діяльність повинна здійснюватися в тісній гармонії з вимогами законів природи і бути підпорядкована їм. Тільки на такій основі можна уникнути деградації природного середовища і не порушувати функціонування механізмів,
що відтворюють природні основи життя. Ще понад півстоліття тому В.І.Вернадський писав:
“Людина вперше реально зрозуміла, що вона мешканець планети і може – повинна – думати й
діяти в новому аспекті, не лише в аспекті окремої особи, родини чи роду, держав чи їх союзів, а
і у планетарному аспекті”.
Відповідно до Хартії Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи сталого розвитку необхідно постійно вимірювати екологічні характеристики, оцінювати відповідність їх встановленим вимогам і періодично надавати відповідну інформацію, що можливе лише за умови здійснення моніторингу довкілля (Додаток 2).
Індустріалізація без адекватного регулювання природного середовища викликала серйозне
забруднення повітря, води і грунту. Забруднення може бути визначене як небажана зміна фізичних, хімічних чи біологічних характеристиках повітря, води, грунтів, яка може згубно впливати на здоров’я, виживання і діяльність людини та інших живих об’єктів. Загальний ефект промислового, сільськогосподарського і побутового забруднення викликає серйозний збиток довкіллю і несприятливо впливає на загальне здоров’я населення взагалі. У багатьох містах рівні
небезпечних газів і часток перевищують норми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ); рівень токсичних і небезпечних хімікалій у внутрішніх і прибережних водах значно вище
припустимих стандартів, а ресурси підземних вод містять різні забруднювачі, що просочуються
через забруднені поверхневі ґрунти.
Екологія (від грецького еко – середовище, логос – вчення) – це розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з середовищем, в якому вони живуть, а також
♦

Посилання на використану літературу [1-71] і Інтернет-ресурси, приведені в кінці монографії, опущені.
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організацію та функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).
Іншими словами, екологія – наука про сукупність зв’язків між живими організмами, або живими
співтовариствами (біоценозами) та їхнім навколишнім середовищем (біотопами). Для виявлення та дослідження цих змінних зв’язків виділяються різні за величиною системи – екосистеми, у яких живі (біотичні) та неживі (абіотичні) компоненти зв’язані один з одним.
Основи екології як науки почали закладатися в кінці XVIII – початку XIX століття. Сам
термін екологія запровадив у 1866 році німецький вчений Е.Геккель. Розрізняють загальну екологію, що досліджує основні принципи організації та функціонування різних надорганізмових
систем, і спеціальну, предметом якої є вивчення взаємовідношень певних екологічних груп організмів, що належать до різних таксонів (група чи сукупність об’єктів органічного світу тощо,
пов’язаних спільністю ознак та властивостей, що дає підставу для надання їм певної таксономічної категорії), з навколишнім середовищем (екологія рослин, екологія тварин).
Крім того, екологію поділяють на аутекологію (розділ екології, який вивчає взаємовідношення окремих видів організмів з навколишнім середовищем) і синекологію (розділ екології,
який вивчає багатовидові угрупування організмів – біоценози, екосистеми). Термін синекологія
запропонував ще у 1902 р. швейцарський вчений К.Шретер.
Навколишнє середовище (довкілля) – середовище, в якому існують живі організми, включаючи повітря, воду, грунт, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв’язки між
ними. Навколишнє середовище в цьому контексті простягається від середовища організму до
глобальної системи. У нормативно-правових актах України використовується термін “навколишнє природне середовище”, який за обсягом поняття не суперечить терміну “навколишнє середовище” і також широко використовується.
Екологічні фактори (фактори середовища) – елементи середовища, що здійснюють той
або інший вплив на певні організми. Їх поділяють на абіотичні фактори і біотичні фактори. Сукупність необхідних для життя організму екологічних факторів називають умовами існування.
Розрізняють максимальні значення таких факторів (вище за яке існування організму неможливе) та мінімальні (нижче від якого життя організму припиняється).
Екологічний аспект – це елемент діяльності, продукції чи послуг підприємств і організацій, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем. Суттєвий екологічний аспект – екологічний аспект, який має або може мати значний вплив на навколишнє середовище, тобто
будь-яку зміну в навколишньому середовищі, несприятливу чи сприятливу, що повністю чи частково спричинена діяльністю, продукцією чи послугами організації.
Екологічною метою є загальна мета, яка визначена чи обумовлена екологічною політикою
організації і яка, якщо це можливо, допускає кількісне оцінювання. Екологічна політика – це
декларація (заява) організації про свої наміри і принципи стосовно її загальних екологічних характеристик, яка створює основу для діяльності та визначення її екологічних цілей і завдань.
Екологічною характеристикою є вимірювані результати функціонування системи управління навколишнім середовищем, які грунтуються на екологічній політиці, цілях і завданнях
організації та встановлюються під час контролю екологічних аспектів.
Екологічне завдання – це застосована до організації чи її підрозділу деталізована вимога до
характеристик, яка допускає, якщо це можливо, кількісне оцінювання та випливає з екологічних
цілей, і яку слід встановити та виконати для досягнення цих цілей.
Запобіганням забрудненню є використання процесів, методів, досвіду, матеріалів або продукції, що не спричиняють забруднення або зменшують чи регулюють його, до яких можуть
належати рециркуляція, перероблення, знищення чи очищення відходів, зміна технологій, засоби і механізми контролю та регулювання, ефективне використання ресурсів і заміна матеріалів.
Потенційні вигоди від запобігання забрудненню включають зменшення шкідливого впливу на
довкілля, підвищення ефективності діяльності та зниження витрат.
Згідно статті 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
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та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до
закону. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки.
Моніторинг як поняття має загальне використання, але взагалі відноситься до процесу
повторюваного спостереження і вимірювання одних чи більше параметрів якості довкілля для
недопущення негативних його змін за певний період часу. У більш обмеженому змісті, термін
використовується для опису систематичного безперервного здійснення відбору проб, вимірювання і аналізу матеріальних, хімічних і біологічних параметрів різних фаз середовища типу
повітря, води і ґрунту. Мета програм моніторингу – збереження якості різних фаз навколишнього середовища.
Моніторинг як головний інструмент для якісного управління навколишнім природним середовищем проводиться для одержання кількісної інформації щодо поточних рівнів шкідливих
чи потенційно шкідливих параметрів якості повітря, води і ґрунту. Інформація, отримана шляхом моніторингу, дає можливість зробити оцінку одержаних збитків забруднення води, повітря
і ґрунту, підвищення чи зниження рівнів специфічного забруднення, параметрів і необхідних
для виконання заходів управління. Такі оцінки взагалі робляться для порівняння отриманих даних зі стандартами, якими визначені значення специфічних параметрів забруднення, і, у разі їх
перевищення, інформування відповідних владних структур.
Термін “моніторинг довкілля” (моніторинг) набув поширення в міжнародній практиці після Конференції ООН із середовища мешкання людини у 1972 р. і Генеральної асамблеї ООН,
яка прийняла Програму ООН із захисту довкілля (UNEP), затверджену відповідною резолюцією
у 1972 р. В межах зазначеної Програми представлена концепція та програма моніторингу і оцінки стану довкілля, яка складається з чотирьох функціональних складових: оцінка і огляд; дослідження; моніторинг та інформаційний обмін.
Контролююча складова Програми – Глобальна система моніторингу довкілля (GEMS), а
основними завдання програми GEMS є: система попередження про вплив на здоров’я населення; оцінка глобального атмосферного забруднення і вплив його на клімат; оцінка протяжності
та розподілу забруднень у біологічних системах, особливо ланцюжка продовольства; оцінка
критичних проблем сільського господарства і землі, використання води; оцінка впливу негативних факторів забруднення на земні екосистеми; оцінка забруднення океану і його впливу на
морські екосистеми; поліпшення міжнародного моніторингу для прогнозування стихійних
явищ і реалізації ефективної системи попередження.
Моніторинг – важливий інструмент для ефективного управління якістю навколишнього
природного середовища, тому основною метою Програми є створення і удосконалення системи
попередження про шкідливий вплив забруднювачів на повітря, воду, ґрунт, а також здоров’я і
добробут населення. Призначенням моніторингу також є ініціювання заходів управління для
захисту, відновлення і збереження якості повітря, води та ґрунту; для управління відповідним
використанням токсичних хімікалій, відстеження походження, збереження, транспортування,
утилізації і подальшого перерозподілу небезпечних відходів тощо.
На рис. 2.1 наведена система міжнародних екологічних програм, а у табл. 2.1 – список забруднювачів, які контролюються GEMS.
Важливість проблеми моніторингу підкреслює те, що цим питанням серйозно займається
міжнародна Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), яка видала ряд
документів з питань моніторингу і фінансує проведення робіт цього напрямку. Одна з монографій, виданих OECD, повністю присв’ячена проблемам моніторингу і в ній висвітлюються завдання моніторингу, питання його застосування, законодавчі та фінансові питання. Зазначається, що моніторинг є основою екологічної політики, а його основні етапи – це вимірювання, обробка, аналіз та інтерпретація даних, їх розповсюдження.
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Глобальна система моніторингу довкілля (GEMS)
Програма ООН із захисту
довкілля (UNEP)

Міжнародна програма з геосфери
та біосфери (IGBP)

Міжнародні екологічні програми

Програма з клімату
всесвіту (WCP)
Міжнародне десятиліття по
зниженню природних катастроф (IDNDR)

Міжнародна гідрологічна програма (IHP)
Програма з експлуатаційної гідрології
(OHP)

Глобальний експеримент з
круговороту води та енергії
(GEWEX)

Рис. 2.1. Система міжнародних екологічних програм

2.1. Забруднювачі, які контролюються GEMS
Основні забруднювачі

Середовище

Диоксид сірки і сульфати
Оксид вуглецю
Вуглекислий газ
Окису азоту
Озон, фотохімічні оксиданти і реактивні вуглеводні
Ртуть, свинець, кадмій
Галоідована органіка (ДДТ, поліхлоророванні
біфеніли, діелдрін тощо)
Нафтовуглеводні
Нітрати, нітрити, нітрозаміни
Мікотоксини (альфа-токсини)
Азбест
Деякі мікробні забруднення

Грунт
Повітря
Повітря, океани
Повітря, вода
Повітря
Вода, грунт, продовольство, біота
Вода, грунт, продовольство, біота
Вода, грунт
Вода, продовольство
Продовольство
Повітря
Вода, продовольство

Деякі індикатори води, біологічне споживання кисню, розчинений кисень, PH, бактерії кишкової групи

Вода, продовольство

Деякі індикатори солоності та кислотності/лужності

Вода, грунт

Дійове екологічне управління неможливе без спирання на надійну технічну та наукову базу, важливим елементом якої є система екологічного моніторингу. В країнах ОЕСD немає єдиної схеми побудови та фінансування такої системи. Звичайно вона поєднує декілька підсистем
різного рівня: загальнодержавного моніторингу, міждержавного (регіонального) та локального
моніторингу. Певна частина станцій моніторингу належить приватним природокористувачам і, як правило, нема єдиного державного органу, який би виконував весь обсяг робіт з моніторингу.
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В деяких країнах ОЕСD помітна тенденція до зменшення екстенсивного моніторингу і заміна його моделюванням. Екологічні дослідження стають все більше попередниками конкретних дій, що обгрунтовують вибір напрямків екологічної політики і встановлення екологічних
пріоритетів, на відміну від минулої практики, коли вони йшли слідом за вже прийнятими політичними рішеннями. Тому необхідно уникати надмірного моніторингу і трудомістких досліджень на користь швидких методів оцінки, моделювання та інвентаризації існуючої технології.
Розвиток мережі моніторингу повинен бути поступовим з тим, щоб обслуговувати діяльність, а
не замінювати її. Необхідно збирати лише ті дані, які можна проаналізувати, витлумачити та
використати з тим, щоб покращити показники екологічного управління.
В Європі діє більше п’ятидесяти міжнародних угод і директив ЄС, які мають безпосереднє
відношення до питань моніторингу. Ряд директив ЄС передбачають реалізацію програм моніторингу або у вигляді постійного моніторингу, або у вигляді попередніх досліджень і оцінок. Хоча низка рішень і директив ЄС регламентують структуру і порядок надання моніторингової інформації та необхідний формат звітів (77/795/EEC, 86/574/EEC, 92/446/EEC, 92/676/EEC,
97/101/EEC, 81/462/EEC, 96/61/EC, 96/62/EC), однак гармонізації питань моніторингу у країнах
ЄС перешкоджає те, що різні директиви ЄС встановлюють різні методи відбору проб, аналізу
даних і підготовки звітів, містять суперечливі вимоги або нечітке формулювання вимог до моніторингу. Зазначене не дозволяє здійснювати оперативний і достовірний обмін інформацією,
удосконалити системи обміну інформацією.
Моніторинг є одним з основних елементів системи управління якістю довкілля. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 “Системи управління навколишнім середовищем (СУНС)” – ISO
14001-97 і ISO 14004-97 встановлюються вимоги щодо запровадження організаціями методик
регулярного моніторингу та вимірювання основних параметрів процесів і робіт, які можуть мати суттєвий вплив на довкілля, методик періодичного оцінювання відповідності екологічних
характеристик чинним законодавчим та нормативним актам щодо довкілля. ISO 14001-97 встановлюються п’ять основних принципів та елементів СУНС, одним з яких є “Вимірювання і оцінювання”, і зазначається, що вимірювання, моніторинг та оцінювання (постійна діяльність) є
головними функціями СУНС.
На жаль, сучасний моніторинг часто не завершується необхідним аналізом, з якого можна
побачити негативні тенденції або їх наслідки, зробити конкретні пропозиції для владних структур. Сам процес моніторингу часто відірваний від аналізу та прогнозу, а також від обгрунтованих пропозицій, тому його результати не можуть слугувати справжньою базою для сталого розвитку. Розробка наукових основ і принципів системного моніторингу довкілля є важливим стартовим положенням сталого розвитку. Результати цієї роботи покликані визначити ступінь антропогенної ураженості екологічних систем і механізмів забезпечення природних основ життя,
науково обгрунтувати критерії та перспективні темпи сталого розвитку.
Як показують результати наукових досліджень, єдиним способом забезпечення зворотнього зв’язку в геосоціосистемах є моніторинг, тобто постійне стеження за структурою та роботою
керованої системи, її реакцією на управлінські (оптимізаційні) впливи, а також за загальною
ефективністю оптимізаційного процесу, спрямованого на досягнення структурно-функціональних параметрів еталонної системи. Під останьою в аспекті концепції сталого розвитку слід
розуміти саме таку за побудовою і функціонуванням запроектовану геосоціосистему, яка відповідає основним вимогам сталого розвитку – сприятливого довкілля, здорового життя та відповідної економіки.
На жаль, повноцінного моніторингу немає в більшості країн світу, у зв’язку з чим неможливо узагальнити моніторингову інформацію для потреб керування екологічними процесами в
біосфері чи соціально-економічними – в соціосфері. Система соціосферного моніторингу чекає
свого опрацювання і невідкладної практичної реалізації. Такий моніторинг повинен мати ефективну мережу об’єктних, фонових і наукових станцій, розбудовану систему локальних і регіональних центрів для накопичення, оброблення і передачі інформації до національного центру
моніторингу.
Важливою вимогою є також наявність стандартизованого моніторингового обладнання,
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обов’язкових моніторингових показників та єдиних програм і методик збирання і обробки інформації, моделювання і прогнозування екологічних процесів. Комплексний моніторинг у будьякій саморегульованій системі слід трактувати як її “нервову систему”, без якої система не може успішно функціонувати.
Ще однією важливою проблемою є наявність у саморегульованій системі розумного споживача моніторингової інформації – розумного регулятора, який є обов’язковим і незамінним
компонентом саморегульованої геосоціальної системи, мусить мати знання і досвід роботи в її
функціональній структурі, досконало знати шляхи та способи її наближення до еталонного (запланованого) стану, тобто методи забезпечення її сталого розвитку в мінливих умовах навколишнього середовища.
Еталонна система повинна мати глибоке наукове обгрунтування і проектуватися з урахуванням конкретних природно-історичних і соціально-економічних умов (екологічна ситуація,
ресурси, демографічні особливості, рівень економічного розвитку, технічна оснащеність і технологічне забезпечення, ментальність, освіта, політична атмосфера тощо). За своїми структурно-функціональними показниками така система має максимально відповідати вимогам сталого розвитку.
Важливе питання опрацювання системи комплексного глобального моніторингу і в його
складі підсистем національного, регіонального та об’єктного моніторингу, науково обгрунтованих еталонних систем для кожного рівня одиниць геосоціальної організації і технологічної та
технічної бази для ведення зазначеного моніторингу. Необхідне створення умов для поступового переходу до ефективного управління соціосферними процесами.
У 1999 р. створена ЄЕК ООН Спеціальна робоча група з моніторингу довкілля. У довгостроковій перспективі робоча група має стати інструментом для підготовки відповідних рекомендацій і розробки пропозицій щодо планів спільних дій, укріплення міжнародних ініціатив
співробітництва у галузі моніторингу довкілля тощо. Визначені основні напрямки діяльності
робочої групи і створено групи експертів з питань моніторингу атмосферного повітря, відходів,
у секторах транспорту та промисловості.
Національні системи моніторингу довкілля дуже різноманітні. У Франції, наприклад, моніторинг якості води здійснюють Міністерство навігації (великі річки), Міністерство сільського
господарства та інфраструктури (в залежності від використання води), Міністерство довкілля
(підземні води) та Французький інститут досліджень океану (солоні води). Одну із систем можна розглянути на прикладі Німеччини, у якій діє федеральна система управління. Суспільні функції розподілені поміж федеральним урядом та федеральними землями, а у відповідності з
Конституцією Німеччини, спільноти (міста, райони та муніципалітети) є складовими частинами
відповідної федеральної землі. Але у разі вирішення локальних проблем спільноти можуть діяти до певного ступеня самостійно (право самоврядування), у рамках Конституції.
Конституція регулює також розподіл законодавчої влади, функцій і фінансової відповідальності поміж федеральним урядом та федеральними землями. Федеральний уряд має право
уводити у дію загальні умови управління в галузі охорони довкілля (так звана загальна компетенція) і це означає, що він має право визначати загальні юридичні рамки для федеральних земель. Федеральні землі мають доповнювати ці загальні закони федерального уряду впровадженням своїх законів у межах землі та встановленням додаткових правил.
Федеральні землі слідкують за адміністративним додержанням всіх положень, пов’язаних
з охороною довкілля, у т. ч. федеративних законів, тобто за виконанням суспільних функцій
управління. Це положення не поширюється на федеральні водні шляхи, розвиток яких і догляд
за якими є виключно адміністративними функціями федерального уряду. При цьому федеральний уряд забезпечує управління земельними і водними ресурсами з узгодженням з федеральними землями.
Федеральний уряд виконує важливі функції щодо досліджень та збору даних. Успіх у охороні довкілля можна забезпечити тільки за умови робочої співпраці поміж федеральним урядом
та федеральними землями. Наприклад, моніторинг якості підземних вод є важливим адміністративним завданням водних адміністрацій федеральних земель, але передача такої інформації до
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ЄС – це функція федерального уряду. Він заохочує до розширення мережі моніторингу та узгоджує параметри для спостережень, наприклад у рамках проектів досліджень та розвитку в нових федеральних землях.
Федеральне міністерство охорони довкілля, природи і безпеки реакторів займається всіма
проблемами охорони довкілля, а також трансграничним співробітництвом як складової природоохоронної політики. Це міністерство розробило, поміж іншим, федеральні закони з охорони
природи, водний закон, про сплату за скид стічних вод, про миючі та чистячі засоби тощо. У відповідності з законодавством це міністерство відповідає за забезпечення охорони довкілля у відповідності з вимогами ЄС. При розробці природоохоронних законів, як і всіх інших законів
федерального уряду, має бути узгодженість поміж різними федеральними міністерствами. Природоохоронні проекти, їх рецензування, програми тощо мають обговорюватись з відповідними
федеральними відділами Міністерства.
Найбільш важливими партнерами федерального міністерства з охорони природи, при частково незалежному вирішенні питань охорони довкілля, є такі міністерства:
Федеральне міністерство харчових продуктів, сільського та лісового господарства –
сприяє втіленню природоохоронних проектів у сільськогосподарському секторі, включаючи заходи з регулювання рік і попередження повіней, а також з охорони морського узбережжя; розробляє також закони, що визначають роботу земельних і водних комітетів, нормативні акти із
застосування добрив і засобів охорони рослин;
Федеральне міністерство охорони здоров’я – займається питаннями питного водопостачання, якості питної води – як особливо важливої складової охорони здоров’я; спільно з федеральним міністерством охорони довкілля вирішує питання якості води для купання;
Федеральне міністерство транспорту – вирішує адміністративні питання, що стосуються
федеральних водних шляхів, всі питання навігації на морі та на внутрішніх водах, адміністративні
питання навігації; спільно з прибережними районами попереджує забруднення прибережних вод нафтою
та іншими речовинами;
Федеральне міністерство досліджень і технологій – координує дослідження у базових галузях, що виконуються на замовлення федерального уряду, прикладні дослідження, технологічні розробки та новітні методи дослідження довкілля;
Федеральне міністерство економіки – слідкує за економічною стороною всіх природоохоронних заходів;
Федеральне міністерство економічної співпраці – вирішує основні проблеми та координує багатосторонні та двосторонні угоди з розвитку у країні.
Вирішуючи питання охорони довкілля міністр охорони довкілля співпрацює з іншими федеральними владами, а саме: Федеральне агентство довкілля; Федеральне управління по радіаційній безпеці мають давати звіти у Міністерство охорони довкілля; Федеральний інститут гідрології; Федеральний інститут навігації та гідрографії; Федеральний гідравлічний інститут;
Німецька служба погоди подають звіти до Міністерства транспорту; Інститут гігієни води,
грунту та повітря при Федеральному управлінні охорони здоров’я, підпорядкований Федеральному міністерству довкілля, звітує перед Федеральним міністерством охорони здоров’я; Федеральний
інститут по геонаукам та копалинам підзвітний Федеральному міністерству економіки.
Уряд федеральних земель та міські адміністрації повністю відповідальні за додержання
правил і вимог охорони довкілля. Наприклад, водогосподарські адміністрації федеральних земель в основному є складовими частинами загальних адміністрацій земель, а у нових землях
подекуди створено спеціальні природоохоронні органи. У більшості федеральних земель
управління охорони довкілля ведеться на трьох рівнях, тобто також як і загальне управління,
але завдання у різних землях розподілені по різному.
Міністерство – найчастіше це міністерство охорони довкілля, яке має такі основні функції:
контроль за охороною довкілля та процедури керуючого органу. Районні адміністрації, голови
адміністративних органів, органи федеральної землі мають такі функції: регіональне планування заходів з охорони довкілля, важливі функції пов’язані з чинним законодавством, адміністративна діяльність. Первинна адміністрація районів, міст (які не підпорядковані землям), а також
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технічна адміністрація мають наступні функції: розробка методик на основі чинного законодавства, а також технічні консультації, моніторинг довкілля, відведення стічних вод тощо. У невеликих районах діє дворівнева адміністрація, без проміжної ланки, а у містах – тільки один рівень управління охороною довкілля.
Для виконання загальних технічних функцій управління охороною довкілля у більшості
федеративних земель окрім відповідних властей є і центральні власті, які мають різні назви
(федеральна державна влада з охорони довкілля, з водних ресурсів, зі стічних вод та відходів
тощо). Функції цих органів у різних землях різні і вони впливають на наукові дослідження,
планування заходів, офіційні технічні рекомендації, освіту і підготовку кадрів, а також виконують виконавчі функції (система сповіщення про повені, контроль забору та відведення вод,
оплата за скид стічних вод тощо).
Міські адміністрації виконують важливу функцію щодо додержання вимог федеральних
природоохоронних законів, особливо у рамках самоврядування, гарантованого Конституцією.
Наприклад, федеральні закони традиційно покладають на міські власті задачі з водопостачання
та водовідведення, а для відшкодування витрат ці власті беруть плату з водокористувачів. Міста, як власники малих водних об’єктів, несуть відповідальність за стан цих об’єктів і у них функціонує багато водогосподарчих підприємств, можливі завдання яких частково визначає законодавство федеральної землі.
Муніципальне підприємство працює під керівництвом загального міського управління;
окреме підприємство – при муніципалітеті, у рамках цивільного права; окремий підприємець –
передача функцій управління “приватному” підприємцю, при збереженні відповідальності за
цивільним правом з виконання зазначених функцій за відповідним муніципалітетом. Державні
органи різних рівнів, міські власті, асоціації, університети і промисловість співпрацюють у багаточисельних робочих групах.
В Україні існує розвинута законодавча база для проведення моніторингу, що підкреслює
важливість цього для країни. Так питання моніторингу регламентуються у майже двох десятках
законів України, у розвиток яких прийнято три спеціальні постанови КМУ. Стаття 22 Закону
України “Про охорону навколишнього природного середовища” регламентує основні положення щодо моніторингу довкілля в країні.
Постановою КМУ від 30.03.98 р. № 391 затверджене Положення про державну систему
моніторингу довкілля, яке визначає порядок створення та функціонування державної системи
моніторингу довкілля (ДСМД).
ДСМД є системою спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та
дотримання вимог екологічної безпеки. ДСМД – це складова частина національної інформаційної інфраструктури, яка є відкритою інформаційною системою, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, збереження
природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану довкілля та запобігання
надзвичайним екологічним ситуаціям.
ДСМД базується на використанні існуючих організаційних структур суб’єктів моніторингу і функціонує на основі єдиного нормативного, організаційного, методологічного і метрологічного забезпечення, об’єднання складових частин та уніфікованих компонентів цієї системи.
Організаційна інтеграція суб’єктів системи моніторингу на всіх рівнях здійснюється органами
Мінекоресурсів на основі загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу,
що складаються з розроблених суб’єктами системи моніторингу програм відповідних рівнів,
укладених між усіма суб’єктами системи моніторингу угод про спільну діяльність під час здійснення моніторингу на відповідному рівні.
Створення і функціонування ДСМД має на меті інтеграцію екологічних інформаційних
систем, що охоплюють певні території, і заснована на принципах узгодженості нормативноправового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і
програмного забезпечення її складових частин, систематичності спостережень за станом до98

вкілля та техногенними об’єктами, що впливають на нього, своєчасності отримання, комплексності оброблення та використання екологічної інформації, що надходить і зберігається в ДСМД,
об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної екологічної інформації та оперативності її
розповсюдження.
ДСМД спрямована на підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля,
оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях, якості обгрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення і сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та екологічної безпеки. Інформація, отримана в ДСМД, використовується для прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки органами державної влади та органами місцевого самоврядування і надається їм
відповідно до затверджених регламентів інформаційного обслуговування користувачів ДСМД
та її складових частин.
Моніторинг здійснюють суб’єкти моніторингу за загальнодержавною і регіональними (місцевими) програмами реалізації відповідних природоохоронних заходів. До суб’єктів моніторингу довкілля відносяться Мінекоресурсів, Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС), МОЗ,
Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держводгосп, Держкомзем, Держбуд. Фінансування робіт із
створення і функціонування ДСМД та її складових частин здійснюється відповідно до порядку
фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах згідно із законодавством. Покриття певної частини витрат на створення і функціонування складових частин і компонентів системи моніторингу може здійснюватися за рахунок інноваційних фондів у межах коштів, передбачених на природоохоронні заходи, міжнародних грантів та інших джерел фінансування.
Суб’єкти ДСМД забезпечують вдосконалення підпорядкованих їм мереж спостережень за
станом довкілля, уніфікацію методик спостережень і лабораторних аналізів, приладів і систем
контролю, створення банків даних для їх багатоцільового колективного використання з допомогою єдиної комп’ютерної мережі, яка забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієї системи та взаємозв’язок з іншими інформаційними системами, які діють в Україні та
за кордоном.
Основними завданнями суб’єктів ДСМД є довгострокові систематичні спостереження за
станом довкілля, аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін, інформаційноаналітична підтримка прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та екологічної безпеки, відповідне інформаційне обслуговування. В ДСМД
встановлюються спеціальні регламенти спостереження за екологічно небезпечними об’єктами,
критерії визначення і втручання у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Взаємовідносини суб’єктів системи моніторингу грунтуються на взаємній інформаційній
підтримці рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів
та екологічної безпеки, координації дій під час планування, організації та проведення спільних
заходів з екологічного моніторингу, ефективному використанні наявних організаційних структур, засобів спостережень за об’єктами довкілля та комп’ютеризації процесів діяльності, сприянні найбільш ефективному розв’язанню спільних завдань моніторингу та екологічної безпеки,
відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність переданої інформації, колективному
використанні інформаційних ресурсів та комунікаційних засобів та інформаційному обміні.
Суб’єкти системи моніторингу, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації повинні здійснювати розроблення і узгодження з органами Мінекоресурсів та МНС планів здійснення заходів з метою спостереження за станом екологічно небезпечних об’єктів, запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності, захист зареєстрованих у ДСМД постів (пунктів, станцій) спостережень за об’єктами довкілля від пошкодження та несанкціонованого перенесення, виділення в
установленому порядку земельних ділянок під влаштування нових постів спостережень на підставі затверджених програм удосконалення і розвитку складових частин ДСМД.
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Підприємства, установи і організації, діяльність яких призводить чи може призвести до
погіршення стану довкілля, зобов’язані здійснювати екологічний контроль за виробничими
процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані та узагальнену інформацію для її комплексного оброблення.
Попередження про виникнення або загрозу виникнення небезпечних природних явищ (метеорологічні, гідрологічні та геліогеофізичні явища на суші та на морі, екзогенні та ендогенні
геологічні процеси), оцінення їх розвитку і можливих наслідків покладається на Мінекоресурсів. Оцінка впливу забруднення довкілля на стан здоров’я населення покладається на МОЗ та
його органи на місцях, які повинні своєчасно інформувати органи державної влади та органи
місцевого самоврядування про негативні тенденції або кризові зміни стану здоров’я населення
внаслідок погіршення екологічної обстановки.
НКАУ надає всім заінтересованим суб’єктам системи моніторингу архівну та поточну інформацію з дистанційного зондування Землі, а також методичну і технічну допомогу користувачам щодо інтерпретації та використання аерокосмічних даних. Органи Держводгоспу надають усім заінтересованим суб’єктам системи моніторингу інформацію про державний облік використання вод і скидання стічних вод водокористувачами; органи Мінагрополітики – про фізичні, геохімічні та біологічні зміни якості грунтів сільськогосподарського призначення; органи
Держкомзему – про стан земельного фонду, структуру землекористування, трансформацію земель, заходи щодо запобігання негативним процесам і ліквідації їх наслідків.
Методологічне забезпечення об’єднання складових частин і компонентів системи моніторингу покладається на Мінекоресурсів із залученням суб’єктів цієї системи та інших установ та
організацій і здійснюється на основі єдиної науково-методичної бази щодо вимірювання параметрів і визначення показників стану довкілля, біоти і джерел антропогенного впливу на них,
впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування властивостей довкілля, комп’ютеризації процесів діяльності та інформаційної комунікації, загальних правил створення і ведення
розподілених баз та банків даних і знань, картування і картографування екологічної інформації,
стандартних технологій з використанням географічних інформаційних систем.
Метрологічне забезпечення об’єднання складових частин і компонентів системи моніторингу покладається на Мінекоресурсів із залученням суб’єктів моніторингу та органів Держстандарту і здійснюється на основі єдиної науково-технічної політики щодо стандартизації, метрології та сертифікації вимірювального, комп’ютерного і комунікаційного обладнання, єдиної
нормативно-методичної бази, що забезпечує достовірність і порівнянність вимірювань і результатів оброблення екологічної інформації в усіх складових частинах цієї системи.
Щорічно результати комплексного моніторингу в Україні подаються у національних доповідях про стан навколишнього природного середовища (стан атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів, відходів тощо).
На рис. 2.2 наведена узагальнена схема оцінки якості довкілля шляхом його моніторингу,
а на рис. 2.3 – основні функціональні елементи забезпечення моніторингу довкілля.
Функціональні елементи системи моніторингу довкілля об’єднані у комплекс, головними
завданнями якої є планування, реалізація і функціонування. Проектування, фактично, включає
цілий діапазон дій з вибору місць розташування станцій мережі моніторингу, визначення потоку і параметрів оцінки викидів, підбору апаратури, відбору проб і дослідження, обробки даних
і ведення документації, проведення науково-дослідних робіт, навчання персоналу, здіснення
регіонального і міжнародного співробітництва.
Планування включає економічне проектування і аналіз (розробка варіантів рішень, структурні та не структурні заходи для виконання тощо); реалізація охоплює проектування і конструювання необхідних технічних засобів, включаючи мережі для моніторингу; затвердження
стандартів видиків, встановлення процедур перевірки тощо; функціонування включає відкриття/закриття постів (пунктів), здійснення перевірок, ремонт і супровід.
Існує багато аналітичних методів, доступних для точного визначення бажаних параметрів
якості води, повітря і ґрунту. Деякі з найбільш важливих типів аналітичних методів такі: фотометричний; атомна абсорбція; спектрометрія; застосування індуктивно-плазмових систем і по100

дібних аналітичних систем; потенціометричне титрування; селективні іонні електроди; газова
хроматографія і газова мас-спектрометрія; іонна хроматографія тощо.

Якість довкілля

Оцінка шляхом постійного моніторингу

Проектування та оптимізація мережі спостережень

Розташування постів спостережень, вибір параметрів для спостереження, встановлення частоти
відбору проб.
Методика відбору проб, місце відбору, польові
вимірювання, зберігання та транспортування
проб.

Відбір проб
Лабораторний аналіз

Методика аналізу, виконання процедури аналізу,
контроль якості аналізу, реєстрація отриманих
даних.

Обробка і аналіз даних

Приймання даних, їх перегляд і перевірка, зберігання та пошук, надання звітів.

Використання інформації
для прийняття рішень

Інформаційні вимоги, формати доповідей, операційні процедури, оцінка використання.

Рис. 2.2. Узагальнена схема оцінки якості довкілля

Моніторинг
довкілля

Моніторинг – процес повторюваних спостережень та вимірювань одних і тих самих фізичних, хімічних, біологічних та інших параметрів, які характеризують стан довкілля
з метою виявлення їх можливого відхилення від встановлених норм за встановлений період спостережень.

Мережа постів спостережень

Пости спостережень призначені для здійснення відбору
проб за встановленими методиками і частотою відбору,
зберігання та доставки до визначених лабораторій.

Мережа акредитованих лабораторій

Акредитовані лабораторії здійснюють за встановленими
методиками вимірювання визначених параметрів та протоколювання отриманих даних.

Центри моніторингу

Отримані дані обробляються і аналізуються згідно чинних нормативних документів та використовуються для підготовки необхідної інформації.

Органи виконавчої
влади

Отримана інформація використовується для оцінки стану навколишнього середовища, широкого інформування
про його стан і прийняття відповідних управлінських рішень.

Рис. 2.3. Основні елементи забезпечення
моніторингу довкілля
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Важливими параметри, які потрібно враховувати в аналітичних методах точної оцінки різних параметрів якості довкілля, є: вибір необхідних методів випробувань; методи оцінки аналітичних результатів; перехресна перевірка аналітичних даних та необхідна інтерпретація результатів. Вибір вимірюваних параметрів диктується вимогами до системи, а повний аналіз потрібно здійснювати там, де необхідна повна оцінка різних параметрів.
Після вибору вимірюваних параметрів повинні бути вибрані відповідні аналітичні методи
з урахуванням необхідної чутливості, точності, можливих впливів, швидкодії і вартості аналізу.
Методи з високою точністю повинні використовуватися лише там, де це дійсно необхідно. Важливим є перший крок у кожному аналізі: проба повинна бути відповідно позначена, аналітик
повинен точно знати тип відібраної проби, проведену підготовку і умови відбору проб. Інший
важливий параметр аналітичного методу – частота тестування.
Оцінка отриманих аналітичних результатів – важлива складова кожного аналітичного метода. Точно так, як невірне здійснення відбору проб може знецінити весь аналіз в цілому, невірна оцінка отриманих результатів може привести до невірних висновків за результатами аналізу. Результати повинні бути подані у формі, яка дозволяє їх порівняння. Будь-який результат
аналізу повинен бути всебічно перевірений з виправленням можливих помилок. Помилки, властиві аналітичним процедурам можна уникнути, здійснюючи повторні проби, однак можуть бути
інші помилки, наприклад, помилка в маркуванні, у помилковому записі визначеної кількості
тощо. Такі помилки іноді зводять результати аналізу до нуля, тому процедури їх виявлення мають важливе значення.
Для ефективного управління якістю моніторингу необхідно: адекватно навчений і досвідчений персонал; хороші матеріальні засоби і устаткування; атестовані стандартні зразки; регулярне обслуговування і калібрування використовуваних приладів; розумне управління і використання повторних аналізів. У той час як усі вони важливі, жоден сам по собі не гарантує надійність перевірки отриманих даних.
Програма управління включає чотири основні елементи: надійну і точну апаратуру для
здійснення відбору проб; використання стандартизованих аналітичних методів; звичайний аналіз відбору проб принаймні один раз у день, при якому здійснюється аналіз невідомих проб; підтвердження здатності лабораторії отримувати необхідн результати з вимогою аналізу відібраних проб
один чи два рази у рік.
Похибки можуть виражатися як середньоквадратичне відхилення. Метод, з одного боку,
може мати дуже високу точність, але враховувати лише частину обумовлених складових, а з
іншого – може бути точний, але його точність втрачається через низьку інструментальну чутливість, змінну ступеня біологічного впливу чи інший фактори. Звичайно можливо визначення
похибки методу випробувань із застосуванням стандартних зразків.
Для отримання достовірних результатів необхідна перевірка первинних даних, які повинні бути
правильно оброблені та збережені у відповідній документації. Це допоможе зробити вірний вибір місця
відбору проб для гарантування достовірного вимірювання параметрів повітря, води, ґрунту, а відповідне документування даних допомагає у створенні необхідної статистики для оцінки результатів. Зараз
широко використовуються комп’ютерні системи для вивчення забруднення довкілля.
Система екологічного управління держави повинна віддзеркалювати її загальний стиль
прийняття рішень, з використанням як формальних, так і неформальних процедур. Це не статична організаційна структура, а навпаки – складний динамічний процес, який безперервно розвивається. Основні складові, які визначають характер екологічного управління, наведені на рис.
2.4.
Природоохоронна діяльність держави визначається не стільки постановами, які приймають органи державного управління, скоріше ці органи виступають, як посередники, що створюють сприятливі умови і скеровують природоохоронну діяльність методом переконання. Вони
мають узагальнювати прагнення як з боку уряду, так і з боку зовнішнього оточення та інформувати і мобілізовувати громадську думку на підтримку досягнення екологічних цілей.
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Ефективність і дійовість екологічної політики можна значно підвищити завдяки використанню добре розроблених методології та процедур щодо: оцінки екологічних ризиків і пріоритетів; оцінки екологічних впливів проектів і політики; міжсередовищної та міжгалузевої інтеграції політики; децентралізації та розукрупнення органів управління; залучення громадськості
до розробки екологічної політики та її впровадження; забезпечення доступу громадськості до
екологічної інформації.
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Рис. 2.4. Основні складові екологічного управління
Екологічне управління (менеджмент) — це складна динамічна система поглядів, цінностей, процесів, правил, формальних і неформальних організацій та поведінки, яка поступово розвивається і перетворює громадські прагнення і цілі в конкретні дії з метою вплинути на якість
довкілля. Екологічні інституції охоплюють різні сфери людських інтересів і видів діяльності:
політичних, соціальних, економічних, екологічних, технічних.
Не існує єдиних моделей екологічного менеджменту та інституцій, прийнятних для всіх
країн. У кожній з них склалася своя система управління, яка відбиває політичні традиції, економічні механізми, культурні та національні особливості, існуючу правову та адміністративну
систему, а також загальний стиль формального та неформального процесу прийняття рішень.
Органи державного екологічного управління не можуть одноосібно вирішувати всі питання екологічної політики держави. Натомість їх ключовими функціями є: всіляке сприяння процесу досягнення взаєморозуміння у суспільстві, відіграючи роль посередника і координатора;
об’єднання зусиль різних громадських груп підтримки, зацікавлених у охороні довкілля; забезпечення включення екологічних питань у важливі економічні та політичні рішення; систематичне збирання, тлумачення та забезпечення екологічною інформацією громадськості. Результатом цієї
діяльності має стати забезпечення досягнення поставлених екологічних цілей.
Процес прийняття екологічних рішень повторює порядок, який існує при прийнятті більш
широких рішень: у Великобританії, Франції та Нідерландах цей процес обмежується досягненням консенсусу на рівні вузького кола експертів; у Німеччині та Європейському Союзі (ЄС) він
є більш відкритим; у Швеції та США – до нього залучаються широкі верстви населення. Доступ
громадськості до екологічної інформації відображує історично сформований рівень доступу до
будь-якої урядової інформації: високий рівень існує в Швеції, США, Німеччині, Нідерландах;
низький рівень – у Великобританії та Франції, проте під впливом директив ЄС, прийнятих
останнім часом, рівень доступу до інформації в цих країнах буде зростати.
Екологічне законодавство не можна реалізувати примусовими методами, якщо воно не
відповідає існуючим адміністративним, економічним і технічним можливостям, які б забезпечили його впровадження, зокрема методами примушення. В розвинених країнах повноваження
між органами центральної, регіональної та місцевої влади розподіляються по різному. В такій
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сильній федеративній державі, як Німеччина, регіональним органам влади делеговано чітко визначені повноваження, тоді як в менш “жорсткій” федерації, як США, розподіл повноважень
між владою штатів і федеральним урядом не завжди чітко визначений. В унітарних державах
ступінь централізації управління теж різний: найбільший – у Великобританії, менший – у
Франції; найбільша ступінь децентралізації управління існує у Нідерландах і Швеції.
Ефективне екологічне управління потребує певних наукових і технічних знань, які б дозволили приймати рішення, що є інформаційно обгрунтованими, досяжними і прийнятними. В
розвинених країнах існує широка мережа моніторингу довкілля та наукових інституцій, що входять до складу органів екологічного управління (як, наприклад в США), або є незалежними (як,
наприклад, в Німеччині). Фінансування діяльності цих інституцій щодо наукового забезпечення
державного екологічного управління в повній мірі бере на себе держава.
Наукові центри США, що входять до складу Агентства з охорони довкілля (EPA), одержують фінансування, яке в декілька разів перевищує їх власні потреби і яке вони використовують для залучення необхідних субпідрядних організацій з метою комплексної розробки проектів. Досвід розвинутих країн свідчить про те, що витрати на наукові дослідження дозволяють
одержати значну економію коштів при здійсненні природоохоронних заходів та істотно зменшити збитки від забруднення та виснаження компонентів довкілля. В Україні протягом останніх десятиріч було створено потужну наукову базу, однак використання цього наукового потенціалу є вкрай недостатнім.
Основні складові загального процесу екологічного управління наведені на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. Основні складові процесу екологічного управління
Схема екологічного менеджменту може бути простою трьохфазною моделлю: для того,
щоб чогось досягти, по-перше, треба хотіти цього досягти (політична воля та цілі); по-друге,
треба знати як це досягти (інструменти, правила); по-третє, треба мати ресурси (адміністративна та інституційна база) для досягнення цілі.
Аналогічно можна описати ключові компоненти екологічного менеджменту: політика,
яка визначає екологічні цілі суспільства, що базується на науковій інформації та кількісно оцінених міркуваннях щодо конфліктних політичних і економічних інтересів; закон, як один з
ключових інструментів формулювання та впровадження політики; адміністрація, яка забезпечує основу для знаходження шляхів та здійснення заходів для досягнення цілей. Екологічне
управління можна оцінити виходячи з трьох аспектів: здатності охопити всю проблему (efficacy), його
дійовості або результативності (effeсtiveness) та ефективності (efficiency).
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Здатність системи охопити всю проблему відображує, з одного боку, до якої міри екологічні питання цікавлять суспільство, що пов’язано з тим, яке місце займають ці питання в його
системі цінностей, з другого боку – вона відображує, в якій мірі ці цінності знаходять адекватне
втілення в політичних рішеннях та реальних діях органів виконавчої влади. Дієвість системи
управління, або її результативність має засвідчувати, як успішно досягаються екологічні цілі з
точки зору як повноти, так і термінів їх досягнення. Остання, третя оцінка ефективності екологічного менеджменту висвітлює, наскільки раціонально здійснюється досягнення екологічних
цілей з точки зору економного використання людських, фінансових. технічних, інституційних
та інших ресурсів.
Розвиток промисловості та сільського господарства в розвинутих країнах протягом багатьох десятиріч супроводжувався зростанням рівня забрудненості компонентів довкілля. З метою припинення цієї тенденції за останні десятиріччя були створені комплексні системи екологічного управління, які дозволили суттєво покращити стан довкілля в цих країнах. Через складність врахування всіх факторів, що впливають на економічні, політичні та соціальні системи, а
також на якість довкілля, важко зробити порівняння досягнень екологічного управління в різних країнах, проте у більшості країн воно було успішним.
Спостерігалось значне зменшення концентрацій зважених речовин та свинцю у атмосферному повітрі більшості великих міст, особливо в період 70-х років. Забруднені раніше поверхневі води стали придатними для рибальства та купання. Припинення використання таких шкідливих речовин, як свинець, ДДТ, азбест значно зменшило ризик для здоров’я людини. Однак,
незважаючи на значні успіхи, деякі екологічні проблеми вирішити не вдалося, тоді як з’явилися
нові проблеми, що перш за все стосується дифузних джерел забруднення поверхневих і підземних вод.
Наприклад, у США концентрація фосфатів і зважених речовин в річках зменшилась, але є
багато випадків збільшення вмісту нітратів і мінеральних солей в результаті сільськогосподарської діяльності та атмосферних опадів. Залишається невирішеною проблемою накопичення токсичних речовин у відкладах поверхневих вод, а в повітрі міських зон більшості країн зросли
концентрації летючих органічних речовин та оксидів азоту, часто перевищуючи національні
стандарти. Розвинені країни стурбовані з приводу забруднення повітря автомобільним транспортом та видалення побутових і промислових відходів.
Часто існує розбіжність між національними екологічними цілями поліпшення якості довкілля і дійсним його станом, що особливо помітно, якщо розглядати існуючі відхилення від
середніх величин. У багатьох землях Німеччини погіршилась якість підземних вод; у Нідерландах спостерігалось збільшення випадків порушень нормативів якості води в річках, а концентрації сполук фосфору та азоту вдвоє перевищували національні нормативи; у Великобританії
випадки забруднення вод промисловими скидами, скидами каналізації міст та сільського господарства є звичайним явищем і багато з них спричиняють значну шкоду.
Розходження між цілями екологічної політики та дійсними результатами часто є наслідком недоліків екологічного законодавства, а саме: фрагментарності підходу до регулювання,
яке бере до уваги лише проблеми, що існують на цей момент, і на яке впливають лише короткочасові політичні інтереси, що не дозволяє чітко встановити пріоритети; неврахування законодавцями реальних можливостей виконавчих органів державного управління, результатом чого
є надмірні для них навантаження в процесі впровадження законів; нездатності законодавства
забезпечити виконавчі органи влади адекватними стимулами та чітко визначеними цілями їх діяльності, які можна кількісно оцінити, що веде або до перевищення ними своїх повноважень,
або до пасивності чи навіть протидії при впровадженні закону.
Наприклад, вимоги щодо контролю токсичності всіх хімічних речовин, встановлені Законом США про контроль токсичних речовин, були нереалістичними, в результаті чого EPA затвердило правила контролю лише для частини хімікатів, які є у комерційному обігу. Такі розходження є типовими для країн, в яких значну роль у прийнятті законодавчих актів бере громадськість, наприклад США, де часто спостерігаються популістські тенденції. В країнах Європи та Японії це можливо в меншій мірі завдяки тому, що тут більше значення мають обгово105

рення проектів законів з представниками виконавчої влади, досягнення консенсусу серед яких підтверджує існування умов для успішного впровадження закону ще до його прийняття.
Відповідним рівнем державного управління, на якому повинна розглядатись екологічна
проблема, є той, який найкращим чином здатний вирішити проблеми екологічних пріоритетів і
знайти вигідні та реальні рішення. Оскільки багато екологічних проблем перш за все проявляються на місцевому рівні, виправданим у цих випадках є децентралізоване прийняття певних
екологічних рішень. Така децентралізація призведе до різної екологічної якості компонентів
довкілля в різних регіонах внаслідок відмінностей у щільності населення, складу промисловості
та, як наслідок, у різних мінімально необхідних витратах на зменшення рівня забрудненості.
Проте нерівномірне екологічне регулювання між регіонами може стати політично несприйнятним, якщо воно буде негативно впливати на торговельні та ділові відносини, або протирічити національній політиці та принципам соціальної рівноправності та справедливості.
Слід також зауважити, що оптимальний обсяг адміністративної юрисдикції стосовно конкретного екологічного питання також залежить від характеру екологічної проблеми. Хоча більшість проблем забруднення мають локальний характер, деякі з них призводять до більш розповсюдженого впливу і на практиці адміністративні кордони не завжди співпадають з оптимальними з екологічної точки зору. Наприклад, водні або повітряні басейни можуть охоплювати
території декількох політико-адміністративних одиниць, створюючи утруднення щодо децентралізації. Деякі екологічні проблеми можуть виходити за межі державних кордонів і їх вирішення потребує міжнародного співробітництва, тому центральний уряд у цих випадках має відігравати важливу роль при розробці екологічної політики.
Ступінь децентралізації управління визначається локальним характером більшості екологічних проблем, їх кращим розумінням безпосередньо на місці виникнення, тому і рішення доцільно приймати на найнижчому з можливих рівнів. Ступінь децентралізації управління різний
в країнах світу, але для деяких проблем доцільним є централізоване управління. Доцільне сумісне використання централізованих і децентралізованих підходів при нормуванні та регулюванні.
Ступінь децентралізації також залежить від політичної системи. Країни з федеративним
устроєм мають децентралізовану систему за визначенням, коли багато функцій делеговано на
рівень суб’єкта федерації (штату, регіону). Конституція визначає розподіл влади, делегування
повноважень і політичних обов’язків серед органів управління різного рівня. У сильних федераціях, як наприклад у Німеччині, суб’єкти федерації (землі) виконують тільки ті владні функції, які їм чітко делеговано, а у США розподіл юрисдикції між штатом і федеральним урядом не
завжди добре визначено, що може викликати великі дебати та судові процеси. Після розподілу
юрисдикції між рівнями федерації та суб’єктів федерації органи державного управління кожного рівня діють незалежно, тобто органи суб’єктів федерації є юридично суверенними в межах
функцій, які їм делеговано. Взагалі широка екологічна політика є федеральною справою, тоді як
суб’єкти федерації інколи мають право встановлювати більш жорсткі стандарти, ніж ті, що
встановлюють федеральні закони або підзаконні акти з метою охорони довкілля.
У США штатам дозволено вводити в дію більш жорсткі, ніж федеральні, стандарти якості
повітря, але у Німеччині землі такого права не мають. Розподіл повноважень щодо регулювання
між різними рівнями державного управління може відрізнятися для різних компонентів довкілля. У Німеччині, наприклад, цілі поліпшення якості повітря визначаються на федеральному рівні, тоді як цілі поліпшення якості води – на рівні земель. До цього слід додати, що детальний
розподіл обов’язків серед різних рівнів органів державного управління може з часом змінюватись навіть в одній і тій же державі. Скажімо, у США регулювання якості води, яке було спочатку прерогативою штатів, поступово протягом 70-х років XX століття стало централізованим.
В унітарних державах регіональні та місцеві органи управління мають діяти в рамках,
встановлених для них центральним урядом. Розподіл обов’язків щодо формулювання, проведення в життя (імплементації) та примусового впровадження екологічної політики в значній мірі залежить від того, як взагалі централізовано або децентралізовано політичну владу. У високоцентралізованих країнах, як у Франції, місцева діяльність ретельно контролюється національним урядом, а у традиційно децентралізованих країнах, як у Нідерландах, провінційним орга106

нам влади дозволяється значна свобода дій щодо адаптації національних керівних документів
до місцевих умов.
В Японії стандарти якості повітря (для п’яти типових забруднюючих речовин) та максимально допустимі викиди для конкретних районів встановлено централізовано, але префектури
і органи місцевого управління можуть видавати постанови з більш жорсткими лімітами. У Великобританії, де історично склався сильний опір встановленню національних екологічних цілей
поліпшення якості, у зв’язку з необхідністю додержання вимог ЄС внесено зміни до екологічного законодавства з метою привести у відповідність з цими вимогами цілі поліпшення якості
повітря і води.
Тоді як екологічна політика приймається звичайно на національному рівні, її імплементація та примусове впровадження як правило делегуються нижчим рівням управління, або децентралізуються чи розподіляються між представниками управлінь національного агентства (міністерства чи відомства). У Німеччині уряди земель проводять у життя федеральні постанови і займаються видачею дозволів, моніторингом і примусовим впровадженням федеральної політики
щодо охорони повітря. Федеральний уряд визначає основи управління водами, залишаючи за
урядами земель деталізацію керівних документів щодо якості води, а також відповідальність за
імплементацію та примусове впровадження.
У США штати розробляють плани впровадження вимог законодавства для їх розгляду в
федеральному Агентстві – EPA. Після затвердження плану штат стає відповідальним за його
запровадження з використанням при необхідності примусових засобів. Йому також надається
право дозволяти природокористувачам відхилення від строків досягнення встановлених вимог.
Дозволи на скидання забруднюючих речовин видають штати або місцеві органи федерального
Агентства на основі національних стандартів скидання стічної води, встановлених для кожного
виду промисловості. При цьому концентрації речовин у стічній воді, як правило, перевищують
стандарти якості води для водного об’єкта.
У децентралізованих країнах, як, наприклад Швеція, муніципалітети відіграють важливу
роль щодо відповідальності за впровадження екологічної політики виходячи з концепції муніципального самоуправління, що тут історично склалася. У Нідерландах провінції відповідають
за видачу дозволів всім природокористувачам і за примусове впровадження вимог законодавства на великих підприємствах, залишаючи за муніципалітетами малі підприємства.
Політика щодо управління небезпечними відходами в розвинутих країнах як правило розробляється на національному рівні, тоді як обов’язки щодо її впровадження іноді делегуються
на нижчий рівень. Управління міськими відходами звичайно делегується органам місцевої влади, дії яких контролюються територіальними суб’єктами або суб’єктами федерації. У Великобританії, наприклад, кожне графство складає свій план видалення відходів міст, тоді як район,
що є одиницею органу муніципального управління, забезпечує збирання відходів. У Німеччині
кожна земля розробляє десятирічний план збирання відходів, який затверджується урядом землі. Саме збирання відходів забезпечується місцевими органами або муніципалітетом під контролем уряду землі.
У Нідерландах керівні документи щодо збирання міських відходів розробляються спеціальними представницькими органами, до складу яких входять представники муніципалітетів,
сміттєспалювальних підприємств і національної екологічної інспекції. Розміщення великих полігонів для видалення міських відходів, як правило, підлягає громадському розгляду з використанням таких процедур, як подання заяви про екологічний вплив і видача дозволу. Ці процедури частіше за все виконують нижчі урядові рівні: графства у Великобританії, землі у Німеччині,
провінції у Нідерландах. У Франції власті префектур дають згоду на розміщення полігонів для
відходів після громадського опитування і оцінки впливу полігону на довкілля.
Таким чином, у поводженні з відходами, як небезпечними промисловими, так і муніципальними, не простежується якась єдина, або хоча б домінуюча схема. Всюди ці питання вирішуються по-різному. Але у всіх країнах надають велику увагу питанням координації дій на всіх
рівнях управління, проведенню систематичних консультацій з усіма зацікавленими колами, а
також організації навчання виробничого персоналу та його перепідготовки, для чого централь107

ний уряд передбачає необхідні субсидії.
Децентралізація політичної влади відчуває вплив фіскальної системи, яка визначає можливості місцевих органів влади генерувати доход уряду з усіх джерел покриття громадських витрат. У принципі, децентралізація політикотворення має йти паралельно з децентралізацією відповідальності за фінансування, оскільки витрати на впровадження політики краще покриваються там, де очікуються якісь вигоди. Проте деяку частину фінансових надходжень доцільно
централізувати для підтримки впровадження політики у тих районах, де існують певні труднощі, що викликають необхідність додаткових витрат, але й тут немає єдиного підходу щодо розподілення фондів. У Великобританії, наприклад, лише незначна частина доходів місцевої влади
концентрується на місцевому рівні, основна ж їх частина надходить через органи центральної влади; у Швеції, навпаки, більшість екологічних інвестицій і наступних витрат фінансується за рахунок місцевих надходжень.
Тоді як управління відходами частіше за все фінансується з місцевих джерел, роль
центрального уряду значна у фінансуванні управління якістю води. Це може бути наслідком
однакових в межах всієї держави вимог щодо якості води та регулювання забруднення, витрати
на досягнення та дотримання яких в деяких районах можуть перевищувати місцеві фінансові
можливості. Наприклад, у США Федеральний закон про забруднення вод (1972 р.) встановив
технологічні національні стандарти для всіх джерел забруднення, досягнення цієї цілі вимагало
надання значних федеральних субсидій окремим штатам і місцевим органам управління для забезпечення виконання закону. Проте такий підхід виявився дуже дорогим і неефективним і федеральні субсидії було замінено підходом, за яким штати мали повертати одержані гроші з відповідними процентами.
Це дозволило підвищити ефективність роботи місцевого комунального господарства і було підтверджено, що органи місцевого та регіонального управління можуть найбільш успішно
здійснювати громадське екологічне обслуговування у відповідності з місцевими потребами, а
також встановлювати плату за це обслуговування, яка базується на готовності місцевого населення вносити цю плату. У Великобританії приватні компанії мають право збирати платню за
послуги щодо водопостачання та каналізації, які вони надають.
Межі територій, що відповідають умовам екологічного районування, не завжди співпадають з адміністративними кордонами, що може утруднювати екологічне управління. В найбільшій мірі це стосується управління водними басейнами або прибережними морськими водами,
які звичайно охоплюють території декількох місцевих адміністрацій. Є два підходи до вирішення цієї проблеми: добровільна кооперація серед цих адміністрацій або запровадження незалежних органів басейнового управління. Обидві такі схеми існують у розвинених країнах.
Наприклад, у США шляхом добровільних угод між штатами були організовані міжштатові
водні комісії, схвалені федеральним урядом, для управління головними річковими басейнами; у
Німеччині міжрегіональні комісії координують регулювання на головних річкових басейнах та
регулюють відносини між Німеччиною та багатосторонніми комісіями, що здійснюють відповідне регулювання. Прикладом незалежних органів управління басейнами річок є агентства річкових басейнів у Франції та Чешській республіці, а також Орган управління долиною Тенессі у
США.
У Франції протягом 30-ти років існують шість річкових басейнових агентств на кожному з
основних басейнів річок, які мають повноваження щодо фінансового і технічного регулювання
водокористування, а також збирання плати за водокористування та забруднення вод. Одержані
кошти використовують для фінансування інвестиційних програм покращення якості води та розвитку водних ресурсів регіону. Агентствами керують виконавчі органи (правління), які підзвітні комітетам, утвореним з представників органів державного управління, місцевих адміністрацій, та водокористувачів. Поряд з сильно централізованою загальною системою управління у
Франції ефективному місцевому регулюванню з боку річкових басейнових органів управління
належить значне місце.
ЄС як регіональне економічне об’єднання суверенних держав – є важливим елементом
наднаціональної структури, що впливає на національне політикотворення. Екологічна політика
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в ЄС почала формулюватись з 1973 р. Важливі стадії її розвитку пов’язані з прийняттям Єдиного Європейського Акту (1986 р.) та Акту про політичний союз (Маастріхтська угода, 1992 р.). В
структурах управління ЄС ведеться копітка та довготривала робота щодо підготовки, обговорення, узгодження та прийняття документів, що визначають його екологічну політику (директив, регулятивних актів і рекомендацій). Це дуже складний процес пошуку компромісів і досягнення консенсусу, в якому бере участь велика кількість політиків, державних діячів, науковців і
фахівців.
Проте ще більші ускладнення виникають при впровадженні екологічної політики ЄС в
окремих країнах. Наприклад, Італію вважають країною, де примусове впровадження регулятивних актів ЄС є дуже слабким. Лише декілька країн-членів ЄС запровадили в своє національне
законодавство вимоги директиви ЄС щодо вільного доступу до екологічної інформації. Але, незважаючи на існуючі труднощі, в ЄС іде позитивний процес гармонізації екологічних політик
країн-членів ЄС, що сприяє підвищенню дієвості та ефективності екологічного управління на
національному рівні.
Екологічний аквіс (Asquis communautaire) – це директиви, постанови та рішення, прийняті
на основі різних Договорів, які разом складають первинні закони ЄС та Співдружності. Цей термін вживається для пояснення всіх принципів, стратегій, законів та цілей, які були узгоджені
ЄС і включає в себе Договори, все законодавство Співдружності, всі принципи законодавства
Європейського Суду та його інтерпретації, всі міжнародні договори, підписані Європейською
Комісією як інтерпретовано деклараціями та рішеннями Ради Міністрів (Додаток 2).
Характерними рисами державних органів охорони довкілля є різноманітність їх адміністративного статусу та часті реорганізації. У Німеччині та Франції ці органи мають повний міністерський статус у складі Кабінету Міністрів; у Великобританії та Нідерландах повноваження
щодо охорони довкілля становлять лише частину більш широких повноважень міністерств житлового будівництва та територіального планування; У США EPA є незалежним органом, підпорядкованим безпосередньо президенту. В деяких країнах (таких, як Швеція та Німеччина) міністерство охорони довкілля відповідає за екологічну політику, тоді як окремий орган здійснює
заходи щодо її технічного впровадження.
Вплив міністра, що відповідає за стан довкілля, на здійснення в країні природоохоронних
заходів залежить не від адміністративного статусу чи назви органу екологічного управління, а
від того, яке значення надає екологічній проблемі нація в цілому та її уряд. Частіше за все національне агентство довкілля відповідає за регулювання впливу на повітря та води, видалення
побутових та небезпечних (промислових) відходів, захист від шуму та, в багатьох випадках, за
ядерну безпеку та охорону заповідників. Саме така відповідальність притаманна для України.
Проте, в різних країнах багато екологічних питань входять до повноважень декількох органів державного управління. Наприклад, у Швеції Міністерство довкілля відповідає за загальну екологічну політику, тоді як окремі зобов’язання щодо стану довкілля та впливу на нього
покладено ще на дев’ять міністерств. Аналогічний стан справ у Великобританії, в меншій мірі –
у Німеччині. У Нідерландах охорону заповідників покладено на Міністерство сільського господарства, а управління якістю вод – на Міністерство транспорту.
Взагалі, у багатьох країнах існують традиційно міцні органи державного управління водами, які перешкоджають органам охорони довкілля взяти їх під свій повний контроль. Крім того, конфлікт інтересів може виникати у випадку, коли функції регулювання і експлуатації поєднуються в одному органі управління. Так було у Великобританії до 1989 року, коли там існували Британські водні управління. Зараз функцію регулювання якості вод відокремлено і її здійснює Національне управління річками.
Стосовно частих реорганізацій в системі державних органів управління довкіллям можна
навести приклад Франції. Вперше такий орган, який називався Міністерство охорони заповідників і довкілля, був створений президентом Франції в 1971 р. Протягом наступних 15-ти років
було проведено низку (десять) реорганізацій, що дозволило поступово об’єднати в одному органі всі основні функції, необхідні для належного управління екологічною політикою. Одночасно це збільшило політичну значущість екологічних питань і підвищило авторитет міністра та
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посилило вплив міністерства на вирішення екологічних проблем.
Представницькі органи влади контролюють діяльність державних службовців виконавчої
влади з метою впевнитися в тому, що вони втілюють в життя політичні наміри цих виборних
органів. Тому представницькі органи влади визначають адміністративні правила, які обмежують свободу дій чиновників агентств у прийнятті ними рішень та вчинюваних ними діях, а також встановлюють механізм моніторингу, заохочення і покарання чиновників агентств в залежності від ступеня відповідності їх діяльності законодавчим і нормативним вимогам.
Моніторинг і втручання в діяльність агентств вимагають значних витрат. Тому представники виборних органів влади повинні знайти “золоту середину” між ступенем відповідності
агентства діючим вимогам і ціною, яку потрібно заплатити за те, щоб впевнитися в цьому. В результаті, на практиці ступінь відповідності діяльності агентств сподіванням щодо цього з боку
представницьких органів рідко буває бажаною.
Так, наприклад, у США недоліки в діяльності EPA інколи значно послаблювали ефект законодавчих зусиль, як це було при впровадженні законодавства про відходи, коли результати
проведеного EPA моніторингу захоронення небезпечних відходів були оцінені як неточні, неповні та недостовірні. Наслідком цього стала втрата довіри до агентства з боку Конгресу, який в
деяких випадках став брати на себе роль регулюючого органу, розроблюючи детальні технічні
правила і регуляційні акти, тим самим обмежуючи сферу діяльності EPA.
Органи державного управління, які впроваджують екологічну політику, мають різну свободу дій у встановленні правил, розробці інструкцій, видачі дозволів, використанні примусових
засобів, визначенні виключень та продовженні термінів досягнення нормативних вимог в залежності від стилю адміністративного регулювання, притаманного тій чи іншій країні. В розвинутих країнах Європи і північної Америки не прийнято поділяти природні ресурси за своїм значенням на ресурси загальнодержавного та місцевого значення.
В Японії існує практика “добровільних угод” між екологічними інспекторами та природокористувачами, що впливають на стан довкілля, укладання яких спирається на переконання, довіру і традиції адміністративного керівництва, яке передбачає проведення переговорів між природокористувачами і тими, хто регулює їх вплив на довкілля, перед тим, як видати дозвіл на
природокористування. Угоди доводяться до широкого відома, екологічні інспектори забезпечують їх виконання. Представники громадськості можуть бути учасниками або спостерігачами
переговорів, але у більшості випадків дозвіл на це не дається. Громадський тиск, також як і традиційна повага до угод відіграють важливу роль у забезпеченні додержання нормативних вимог. Декілька добровільних укладень угод між промисловими підприємствами і адміністрацією
було у Німеччині.
У Великобританії Королівська екологічна інспекція має широку свободу вибору при видачі
ліцензій з урахуванням конкретних місцевих умов, на базі використання найкращої доступної
технології, що не викликає зайвих витрат (BATNEEC), а також найкращого практичного екологічного вибору (BPEO), який передбачає найбільш високу екологічну ефективність заходів з досягнення екологічних цілей, встановлених для всіх компонентів довкілля. Від інспекторів вимагають робити оцінку не тільки фізичного стану устаткування на підприємствах, але і рівня експлуатації та менеджменту, включаючи такі питання, як підготовка кадрів, правила та інструкції,
функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту.
Такий індивідуальний підхід до нормативного обмеження впливу на довкілля отримує визнання навіть в країнах з давніми традиціями щодо пунктуальної деталізації законів і підзаконних (регулятивних) актів, а також процедур їх примусового впровадження, наприклад таких, як
Німеччина. Тут зрозуміли, що одних тільки силових засобів примусового впровадження вимог
законодавства недостатньо для забезпечення досягнення бажаної якості стану довкілля.
У протилежність цьому, Конгрес США традиційно прагнув до обмеження простору дій
EPA з метою аби ті, хто регулює, не потрапили у залежність від тих, чию діяльність вони регулюють. Можливість приватних переговорів також обмежувалась антагоністичними відносинами і взаємною недовірою між органами влади і громадянами країни. Практику США часто називають “примусовою моделлю” у протилежність до “переговорної моделі”. Примусова модель
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покладається на такі примусові механізми, як штрафи, покарання, накази щодо обмеження або
припинення якоїсь діяльності. Проте навіть і ця модель передбачає більш гнучкі заходи, такі як
зауваження, листи з попередженням і багато інших (налічують більше 60-ти різних гнучких технічних прийомів впровадження вимог законів).
Завдяки цьому поступово одержують визнання такі підходи, як “reg-neg” та добровільні
програми. Але при цьому процедури переговорів чітко регламентовано і їх кінцевий документ
має характер позасудової угоди, яка може бути примусово впроваджена через суд за позовом
населення без якогось втручання інспекторів. В деяких штатах США (наприклад, у Каліфорнії)
було розроблено спеціальні програми з метою змінити яскраво виражені антагоністичні відносини між регулюючими агентствами та бізнесовими структурами. Підприємствам дозволялося
самим вирішувати де, яким чином і в якій мірі вони зменшать свій вплив на довкілля. В результаті багато з них добровільно зменшили свої викиди і скиди нижче нормативного мінімуму.
Можливі причини цього – це те, що підприємства намагаються звести до мінімуму недовіру та перевірки з боку населення та органів державного контролю, демонструючи свою волю
бути екологічно свідомими; орієнтуються на тих суб’єктів ринку, які віддають перевагу (і готові за це платити) екологічно безпечному іміджу підприємства і його продукції; підтримують
встановлення більш високого рівня екологічних стандартів для того, щоб ускладнити входження до ринку нових конкурентів.
Широке висвітлення засобами масової інформації кола учасників програми, їх впливів на
довкілля та зобов’язань щодо зменшення викидів сприяє успіху програми. Такі добровільні
програми є корисним доповненням до традиційних методів екологічного регулювання, які дозволяють зменшити витрати на примусове впровадження нормативних вимог та полегшують
підприємствам пошуки найбільш ефективних шляхів зменшення їх викидів.
Головною метою екологічного управління є покращення якості довкілля шляхом зміни
поведінки різних приватних і громадських організацій. Проти цього можуть заперечувати як
представники цих організацій, так і представники урядових органів, зацікавлені в їх діяльності,
створюючи відповідний тиск на органи екологічного управління. Але цей тиск можна значно
зменшити, якщо досягти консенсусу всіх зацікавлених сторін на ранніх стадіях розробки екологічної політики. Важливо також забезпечити умови, за яких представницькі органи лише затверджують екологічну політику, не втручаючись у процес її впровадження. Їх завдання в ході
впровадження полягає лише в тому, щоб контролювати досягнення поставлених цілей поліпшення якості.
Дієвість системи екомаркування залежить від рівня екологічної свідомості споживачів та
їх готовності платити більш високі ціни за екологічно чисті продукти. Проте такі системи потребують розвинутої інфраструктури консультаційної служби з аналітичними лабораторіями, а
також загальновизнаних стандартних методик. Якщо піднесення матеріального рівня є складним і довготривалим завданням, покращення стану екологічної обізнаності населення з використанням засобів масової інформації може швидше вплинути на рівень екологічної свідомості
споживачів, що буде сприяти підвищенню конкурентоздатності виробників екологічно чистої
продукції.
Національні агентства охорони довкілля, як правило, визначали свої обов’язки відповідно
до конкретних компонентів довкілля з їх специфічними особливостями. Це було наслідком традицій фрагментарного стилю формування екологічних агентств, яке підсилювалось “клаптиковим” стилем екологічного регулювання, що мало тенденцію визначати відповідальність саме
таким чином. Наприклад, у США більшість актів екологічного законодавства, прийнятих у 70-х
роках XX століття у відповідь на найбільш пекучі проблеми, що виникали, встановлювали
окремий режим регулювання для кожного компонента довкілля. Під кожний закон розроблялись програми, за якими закріплювались структурні підрозділи EPA. З часом стало ясно, що така, на перший погляд прагматична, система часто приводила до того, що зменшення забруднення якогось одного компонента довкілля викликало збільшення забруднення іншого, замість того, щоб зменшувати сумарне забруднення.
Необхідність для органів природоохоронного управління демонструвати швидкі досяг111

нення з метою отримати громадську і політичну підтримку також гальмувало реорганізацію.
Ранні спроби реорганізувати ЕРА за функціональним принципом було визнано такими, що потребують великих зусиль і можуть стати можливими лише у далекому майбутньому. Спроби залучити до ЕРА підрозділи з інших відомств США для організації інтегрованого функціонального екологічного управління здавалися занадто складними, до того ж, незважаючи на знання персоналом цих підрозділів предмету їх попередньої діяльності, його перепідготовка з орієнтацією на екологічні питання була нелегкою справою. Нові підрозділи, які прийшли з інших відомств, продовжували шукати підтримку своїх традиційних однодумців за межами ЕРА, і ці функціональні підрозділи просто збільшили кількість конфліктних інтересів, які примушували відкладати на подальше спроби запровадити інтегроване управління.
Поступовий розвиток інтегрованого політикотворення вимагав змін в адміністративній
структурі та процедурах, які б підтримували механізм більш сильної міжгалузевої та міжсередовищної інтеграції. Такі зміни було здійснено у Великобританії у 1987-96 роках. Створене у
1996 р. Агентство охорони довкілля об’єднало екологічну інспекцію (НМІР), національні річкові
органі (NRA) та органи. що регулюють поводження з відходами. Це агентство видає єдиний дозвіл на всі види впливів на довкілля. Ще раніше (з 1969 р.) це почали робити у Швеції, а також у
Франції, а у США така практика існує лише у деяких штатах, наприклад, у Міннесоті.
Органи державного екологічного управління в розвинених країнах є замовниками наукових розробок екологічних програм, необхідних їм для підвищення ефективності своєї діяльності. Наприклад, в США ЕРА є замовником наукової екологічної програми, яка охоплює всі аспекти охорони довкілля, виконавцями якої є підпорядковані агентству наукові установи, з щорічним бюджетом у декілька сотень мільйонів доларів: виявлення забруднення, переміщення забруднюючих речовин та їх кінцева доля, технологія очистки, розробка і демонстрація нової
екологічно безпечної технології виробництва, запобігання забруднення, економіка та здоров’я.
В інших країнах (Франції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах) також у складі агентств
охорони довкілля існують наукові заклади, які на замовлення цих агентств виконують екологічні дослідження, зокрема розробку “чистих” технологій, які сприяють інтеграції екологічної політики.
Фактори, які впливають на якість екологічного управління в країні, наведені на рис. 2.6.
Екологічне управління – це процес, який включає виявлення екологічних проблем, формулювання екологічної політики, вибір інструментів запровадження політики, трансформацію політики в закони і регулятивні акти, запровадження та примусове впровадження цих законів і регулятивних актів.
Недоліки в процесі екологічного управління та в адміністративній та інституційній структурі часто призводили до розходжень між цілями і реальністю коли:
• відсутність консенсусу серед головних дійових осіб в процесі розробки політики приводить до опору та небажання співпрацювати при запровадженні політики;
• політика встановлює нереалістичні цілі, що призводить до помилок при розміщенні ресурсів і невдач при її запровадженні;
• нездатність забезпечити координацію екологічної політики між галузями виробництва
та компонентами довкілля призводить до дублювання при регулюванні та розміщенні ресурсів,
часто переводячи екологічні проблеми з одного компонента довкілля до іншого;
• надмірна довіра до адміністративно-командних підходів і однакових стандартів при запровадженні політики обмежувала гнучкість у знаходженні економічно ефективних альтернативних рішень з метою досягнення екологічних цілей, що робило досягнення нормативних вимог неприпустимо дорогим для деяких підприємств;
• нездатність законодавців врахувати реальну спроможність адміністративних агентств
охорони довкілля щодо можливості запровадження нормативних вимог призводила до того, що
вони залишались не запровадженими, і що засоби примусового впровадження не застосовувались;
• новостворені агентства охорони довкілля залишалися безсилими через відсутність у вищих органів державної влади політичної волі надати реальні повноваження цим агентствам, а
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також через невдалі спроби цих нових інституцій пристосуватись до вже існуючих;
• організація агентств охорони довкілля у прив’язці до конкретних компонентів довкілля
робила неможливою або обмежувала дієву міжгалузеву та міжсередовищну координацію;
• традиційний управлінський персонал, переважно з технічною підготовкою, чинив опір
більш широкому застосуванню економічно ефективних, ринково-орієнтованих інструментів
екологічного управління.

Ключові фактори якості
екологічного управління

Важливість охороні довкілля
при прийнятті політичних рішень і політична воля уряду щодо вирішення екологічних проблем, на яку впливають:

Спроможність виявити і встановити
досяжні екологічні
цілі шляхом:

Здатність адміністративної, правової та інституційної систем
трансформувати екологічні цілі в
конкретні дії з урахуванням:

- стурбованість суспільства станом довкілля та доступ
- використання віддо достовірної інформації;
повідної методики
- наявність факторів громадвизначення пріориського впливу на прийняття еко- тетів;
логічних рішень, таких
- міжгалузевої та
як партії “зелених”, екологічно міжсередовищної
свідомих традиційних політи- координації полічних партій, неурядових орга- тик;
нізацій та різних зацікавлених - досягнення консенсусу між дергруп населення
жавними органами
екологічного управління, підприємцями і населенням

- інституційних, технічних і кадрових можливостей існуючої адміністративної структури;
- легкості співробітництва органів влади всіх рівнів та механізмів його здійснення;
- ступені врахування адміністративних можливостей з боку органів законодавчої та виконавчої
влади щодо впровадження політики, а також сприяння її впровадженню;
- гнучкості, яка б дозволяла природокористувачам відповідати
ефективними заходами на екологічні нормативні вимоги;
- поступового прискорення і розвитку інституцій, які б віддзеркалювали зростаюче значення,
яке надається екологічним проблемам

Рис. 2.6. Фактори впливу на якість екологічного управління в країні
Розвинуті країни зустрілися зі схожими екологічними проблемами за останні десятиріччя:
проблеми здоров’я населення в містах, спричинені забрудненням повітря промисловістю, системами енерго- і тепло забезпечення житлових районів, автотранспортом; погіршення якості
води у водних об’єктах через скидання до них зворотних вод, зокрема від комунального господарства і промисловості; неналежне відведення побутових і промислових відходів; пошкоджен113

ня та деградація лісів і біорізноманіття; зростаюча загроза глобальних впливів забруднення.
Системи екологічного управління, запроваджені з метою розв’язання цих проблем, дозволили досягти значного прогресу щодо впливу на якість довкілля в розвинених країнах. Порівняльний аналіз дозволив виявити, як схожість факторів, що сформували фундаментальні підходи цих країн до управління їхнім довкіллям, так і відмінності в адміністративних структурах і
стилях регулювання.

♦♦♦♦♦
2.2. ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Людина, планета та екологічна криза
Можна виділити два аспекти екологічної проблеми:
- екологічні кризи, що виникають як наслідок природних процесів і
- кризи, викликані антропогенним впливом і нераціональним природокористуванням.
Настання льодовиків, виверження вулканів, утворення гір, землетрусу та пов'язані з ними
цунамі, урагани, смерчі, повені – все це земні природні фактори. Вони наче закономірні на нашій динамічній планеті. В середньому щорічно на земній кулі відбувається один катастрофічний землетрус, 18 сильних, 120 руйнівних та помірних і близько мільйона слабких поштовхів.
Кілька разів у десятиліття сейсмічні події призводять до катастроф. Наприклад, ТяньШаньський землетрус у Китаї в 1976 році уніс (за різними оцінками) від 240 до 600 тисяч життів. У Китаї ж в 1556 році відбулося одне з найстрашніших за всю історію людства землетрусів
– тоді загинуло 800 тисяч людей. З 60-х до 80-х років ХХ сторіччя в 6 разів зросла частота великих стихійних лих і втроє збільшилися загальні економічні втрати. Вирішення такого роду
проблем якоюсь мірою криється в науці та їх прогнозуванні, а іноді й використанні на користь
людям.
Але виникали й інші екологічні кризи. Протягом сторіч людина безконтрольно брала все,
що давала їй природа. Але природа наче «помстилася» людині за кожний невірний, необдуманий крок. Досить згадати лише приклади з життя Росії та найближчих її сусідів: озеро Байкал,
Аральське море, Ладожське озеро, Чорнобиль, БАМ, меліорація та інші.
Те, що людина зробила з навколишньою природою, вже за своїми масштабами катастрофічно. В результаті вода забруднюється ще в повітрі, забруднена й сама атмосфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами та радіоактивними відходами заражена
планета, величезних розмірів сягає збезлісення і спустошення та багато-багато іншого.
Основні проблеми в можливостях планети впоратися з відходами людської діяльності, з
функцією самоочищення та ремонту. Руйнується біосфера. Досить великий ризик самознищення людства в результаті власної життєдіяльності.
Природа зазнає впливу від суспільства у таких напрямкам:
- використання компонентів навколишнього середовища в якості ресурсної бази виробництва;
- вплив виробничої діяльності людей на навколишнє природне середовище та її забруднення);
- демографічний тиск на природу (сільськогосподарське використання земель; зріст населення, зростання великих міст).
Тут переплітається в одне ціле багато глобальних проблем людства – ресурсна, продовольча, демографічна – всі вони мають тією чи іншою мірою вихід на екологічну проблематику.
Але й вона дуже впливає на ці та інші проблеми людства.
Водні ресурси
Значення води для людини й людства важко переоцінити. Вона бере участь у біологічному
круговороті, у процесі якого виникає ряд змін. Вода, будучи розчинником, у чистому вигляді
практично в природі не зустрічається. В ній утримуються мінеральні та органічні речовини, як
корисні, використовувані як елементи живлення, так і шкідливі, що представляють собою ре114

зультат забруднення, зокрема, стічними водами, що утворюються в результаті життєдіяльності
людини.
Водяні розчини – найважливіша для живих організмів форма знаходження хімічних елементів. Без них практично неможлива життєдіяльність людей, а склад цих розчинів багато в
чому контролює її безпеку. Як вже зазначалося, основна маса природних водяних розчинів часто відокремлюється в окрему оболонку Землі – гідросферу. Її більша частина випадає на частку
Світового океану, менша – на підземні та поверхневі води континентів. У сумі на частку морів
та океанів відводиться близько 71 % земної поверхні. За даними В.М. Гольдшмідта, на 1 м2 поверхні Землі припадає 273 л природних водяних розчинів, які розподіляються у такий спосіб:
Водяний розчин
Морська вода
Прісна вода
Континентальний лід
Водяні пари

Обсяг, л
268,45
0,10
4,50
0,003

Маса, кг
278,11
0,10
4,50
0,003

У більшості випадків саме наявність води контролює розвиток живих організмів. Вода є
також основним природним розчинником мінералів, газів і техногенних сполук, що не мають
аналогів у природі. Вважається, що у воді взаємодія між іонами в 80 разів є слабшою, ніж у
кристалах. Тому для рослин і тварин полегшено вибірковий вступ необхідних іонів з водяних
розчинів.
Без води неможливе життя організмів, що існують зараз на Землі. При цьому для більшості з них, у тому числі й для людей, потрібна не просто вода, а прісна, тобто така, в 1 л якої вміст
сухого залишку менше 1 г. Такої води існує на Землі всього близько 2 % від її загальних запасів. Більша частина вод відрізняється досить високим ступенем мінералізації. Так, середня солоність морів та океанів
(а це більше 70 % всієї гідросфери) становить 3,5 г/л, а солоність мінералізованих підземних
вод континентів часто доходить до 200 г/л.
Прісну воду люди використовують не тільки для пиття, але й у різноманітних техногенних
процесах. Вважається, що загальне річне споживання становить близько 3500 км3, тобто на одну людину доводиться порядком 800 м3 води. Наявністю прісних вод у ще більшій мірі, ніж великими скупченнями певних мінералів, обумовлені виникнення та розвиток населених пунктів.
Практично всі великі міста розташовані на річках. Однак досить часто русла рік відносяться до
ослаблених зон літосфери. У випадку землетрусів по цих зонах відбуваються найбільші зсуви
земної кори, що викликають руйнування будівель і загибель мешканців. Це необхідно враховувати при організації безпеки життєдіяльності мешканців таких населених пунктів.
Забруднення атмосфери та кліматичні зміни
До найважливіших екологічних наслідків глобального забруднення атмосфери відносяться:
1) можливе потепління клімату (“парниковий ефект”);
2) порушення озонового шару;
3) випадіння кислотних дощів.
Більшість вчених у світі розглядають їх як найбільші екологічні проблеми сучасності.
Можливе потепління клімату
У цей час спостерігається зміна клімату, яка виражається у поступовому підвищенні середньорічної температури, починаючи з другої половини минулого століття, більшість вчених пов'язують із нагромадженнями в атмосфері так званих “парникових газів” — діоксиду вуглецю
(СО2), метану (СН4), хлорфторвуглеців (фреонів), озону (О3), оксидів азоту та ін.
Парникові гази, і в першу чергу СО2, перешкоджають довгохвильовому тепловому випромінюванню з поверхні Землі. Атмосфера, насичена парниковими газами, діє як дах теплиці. Во115

на, з одного боку, пропускає всередину більшу частину сонячного випромінювання, з іншого
боку — майже не пропускає назовні тепло, перевипромінюване Землею.
У зв'язку зі спалюванням людиною все більшої кількості викопного палива: нафти, газу,
вугілля та ін. (щорічно більше 9 млрд. т умовного палива) — концентрація СО2 в атмосфері постійно збільшується. За рахунок викидів в атмосферу при промисловому виробництві та у побуті зросте вміст фреонів (хлорфторвуглеців). На 1,0-1,5 % на рік збільшується вміст метану (викиди з підземних гірських виробітків, спалювання біомаси, виділення великою рогатою худобою та ін.). Меншою мірою зросте вміст в атмосфері й оксиду азоту (на 0,3 % щорічно).
Наслідком збільшення концентрацій цих газів, що створюють “парниковий ефект” є зріст
середньої глобальної температури повітря із земної поверхні. За останні 100 років найбільш теплими були 1980, 1981, 1983, 1987, 1988 і 2006 рр. У 1988 р. середньорічна температура виявилася на 0,4 градуса вище, ніж у 1950-1980 рр. Розрахунки деяких вчених показують, що в 20052007 рр. вона буде на 1,3°С більше, ніж у 1950-1980 рр. У доповіді, підготовленій під егідою
ООН міжнародною групою з проблем кліматичних змін, стверджується, що до 2100 р. температура на Землі збільшиться на 2-4 градуси. Масштаби потепління за цей відносно короткий строк
будуть порівняні з потеплінням, що відбулося на Землі після льодовикового періоду, а виходить, екологічні наслідки можуть бути катастрофічними. У першу чергу це пов'язано з передбачуваним підвищенням рівня Світового океану внаслідок розтанення полярних льодів, скорочення площ гірського заледеніння тощо. Моделюючи екологічні наслідки підвищення рівня
океану всього лише на 0,5-2,0 м до кінця XXI в., вчені встановили, що це неминуче призведе до
порушення кліматичної рівноваги, затоплення приморських рівнин у більш ніж 30 країнах, деградації багатолітньомерзлих порід, заболочування великих територій і до інших несприятливих наслідків.
Порушення озонового шару
Озоновий шар (озоносфера) охоплює всю земну кулю та розташований на висотах від 10
до 50 км з максимальною концентрацією озону на висоті 20-25 км. Насиченість атмосфери озоном постійно змінюється в будь-якій частині планети, досягаючи максимуму навесні в приполярній області.
Вперше виснаження озонового шару привернуло увагу широкої громадськості в 1985 р.,
коли над Антарктидою був виявлений простір зі зниженим (до 50 %) вмістом озону, і утворилася так звана “озонова діра”. З тих часів результати вимірів підтверджують наскрізне зменшення
озонового шару практично на всій планеті. Так, наприклад, у Росії за останні десять років концентрація озонового шару знизилася на 4-6 % у зимовий час і на 3 % — у літній. У цей час виснаження озонового шару визнане всіма як серйозна загроза глобальної екологічної безпеки.
Зниження концентрації озону послаблює здатність атмосфери захищати все живе на Землі від
твердого ультрафіолетового випромінювання (Уф-Радіація). Живі організми досить вразливі
для ультрафіолетового випромінювання, тому що енергії навіть одного фотона з цих променів
достатньо, щоб зруйнувати хімічні зв'язки в більшості органічних молекул. Тому не випадково
в районах зі зниженим вмістом озону спостерігаються численні сонячні опіки, збільшуються
захворювання людей раком шкіри та ін. Так, наприклад, на думку багатьох вчених-екологів, до
2030 р. у Росії при збереженні нинішніх темпів виснаження озонового шару занедужають на рак
шкіри додатково 6 млн. чоловік. Крім шкірних захворювань, можливий розвиток очних хвороб
(катаракти, наприклад), занепад імунної системи тощо.
Встановлено також, що рослини під впливом сильного ультрафіолетового випромінювання поступово втрачають свою здатність до фотосинтезу, а порушення життєдіяльності планктонів призводить до розриву трофічних ланцюгів біоти водних екосистем та ін.
Наука ще до кінця не встановила, які ж основні процеси, що порушують озоновий шар.
Передбачається як природне, так і антропогенне походження “озонових дір”. Останнє, на думку
більшості вчених, більш імовірно і пов'язане з підвищеним вмістом хлорфторвуглеродів (фреонів). Фреони широко застосовуються в промисловому виробництві та у побуті (хладоагрегати,
розчинники, розпилювачі, аерозольні упакування та ін.). Піднімаючись в атмосферу, фреони
розкладаються із виділенням оксиду хлору, що згубно впливає на молекули озону.
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Кислотні дощі
Однією з найважливіших екологічних проблем, з якої пов'язують окиснення природного
середовища, є кислотні дощі. Утворюються вони при промислових викидах в атмосферу діоксиду сірки та оксидів азоту, які, з'єднуючись з атмосферною вологою, утворюють сірчану та
азотну кислоти. В результаті дощ і сніг виявляються підкисленими (число pH нижче 5,6). У Баварії (ФРН) у серпні 1981 р. випадали дощі з кислотністю pH = 3,5. Максимальна зареєстрована
кислотність опадів у Західній Європі — pH = 2,3.
Сумарні світові антропогенні викиди двох головних забруднювачів повітря — винуватців
підкислення атмосферної вологи — SO2 і NO становлять щорічно — більше 255 млн. т. ( 1994
р.). На величезній території природне середовище окислюється, що досить негативно відбивається на стані всіх екосистем. З'ясувалося, що природні екосистеми зазнають руйнування навіть
при меншому рівні забруднення повітря, ніж ті, які небезпечні для людини. “Озера та ріки, позбавлені риби, гинуть ліси — от сумні наслідки індустріалізації планети”.
Небезпеку представляють, як правило, не самі кислотні опади, а процеси, що протікають
під їхнім впливом. Під дією кислотних опадів з ґрунту вихолощуються не тільки життєво необхідні рослинам живильні речовини, але й токсичні важкі та легкі метали — свинець, кадмій,
алюміній та ін. Згодом вони самі або токсичні сполуки, що утворюються, засвоюються рослинами та іншими ґрунтовими організмами, що веде до досить негативних наслідків.
Вплив кислотних дощів знижує стійкість лісів до посух, хвороб, природних забруднень,
що призводить до ще більш вираженої їхньої деградації як природних екосистем.
Яскравим прикладом негативного впливу кислотних опадів на природні екосистеми є закислення озер. Особливо інтенсивно воно відбувається в Канаді, Швеції, Норвегії та на півдні
Фінляндії. Пояснюється це тим, що значна частина викидів сірки в таких промислово розвинених країнах, як США, ФРН та Великобританії, випадає саме на їхній території. Найбільш вразливі в цих країнах озера, тому що корінні породи, що створюють їхні ложі, звичайно представлені граніто-гнейсами та гранітами, не здатними нейтралізувати кислотні опади, на відміну, наприклад, від вапняків, які створюють лужне середовище та перешкоджають закисленню. Сильно закислено й багато озер на півночі США.
Закислення озер у світі
Країна
Канада

Стан озер
Більше 14 тис. озер сильно закислені; кожному сьомому озеру на сході країни
нанесено біологічний збиток

Норвегія

У водоймах загальною площею 13 тис. км2 знищена риба і ще на 20 тис. км2 –
уражена
В 14 тис. озер знищені найбільш чутливі до рівня кислотності види; 2200 озер
практично безжиттєві

Швеція
Фінляндія

8 % озер не мають здатності до нейтралізації кислоти. Найбільше закислені
озера в південній частині країни

США

У країні близько 1 тис. підкислених озер і 3 тис. майже кислотних (дані з
фонду охорони навколишнього середовища). Дослідження АООС у 1984 р.
показали, що 522 озера мають сильне кислотне середовище і 964 перебувають
на грані цього

Закислення озер небезпечно не тільки для популяцій різних видів риб (у тому числі лососевих, сигових та ін.), але часто спричиняє поступову загибель планктонів, численних видів водоростей та інших його мешканців. Озера стають практично безжиттєвими.
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У Росії площа значного закислення від випадання кислотних опадів сягає кілька десятків
мільйонів гектарів. Відзначено й окремі випадки закислення озер (Карелія та ін.). Підвищена
кислотність опадів спостерігається вздовж західного кордону (транскордонний перенос сірки та
інших забруднюючих речовин) і на території ряду великих промислових районів, а також фрагментарно на узбережжі Таймиру та Якутії.
Свинцеві отруєння
Свинець є одним з найбільш токсичних металів і включений у списки пріоритетних забруднювачів низкою міжнародних організацій, у тому числі ВІЗ, ЮНЕП, Американським агентством з контролю над токсичними речовинами та захворюваннями (CDC), та іншими аналогічних
державними організаціями в різних країнах.
На сьогоднішній день відсутні достовірні дані про масштаби поширення свинцевого забруднення та про його вплив на здоров'я населення.
Основними джерелами вступу свинцю в навколишнє середовище та його впливу на стан здоров'я населення є викиди промислових підприємств, застосування етильованого бензину, використання свинцемістких припоїв у консервній промисловості, свинцемістких фарб, застосування свинцевих матеріалів у водопровідних системах.
Головним джерелом вступу свинцю в організм людини є ґрунт (пил і харчовий ланцюжки) та
атмосферне повітря.
Прямим показником свинцевої інтоксикації є рівень свинцю в крові.
Вплив свинцю особливо згубно позначається на дитячому організмі, який набагато більш
чутливий, ніж дорослий, до токсичного впливу ксенобіотиків, у тому числі свинцю. Показано,
що навіть низькі рівні свинцю в організмі дітей призводять до істотного зниження розумового
розвитку.
Транспортні засоби
Автомобіль – не розкіш, а засіб пересування. Це відомо всім. Однак саме в розвитку автотранспорту, засміченні повітря міст вихлопними газами автомобілів вчені бачать головну причину збільшення смертності від раку легенів. У цей час у світі налічується більше 500 мільйонів
автомобілів, у тому числі 80 мільйонів вантажних і приблизно 1 мільйон міських автобусів.
Фахівці встановили, що один легковий автомобіль щорічно поглинає з атмосфери в середньому більше 4 т кисню, викидаючи з відпрацьованим газом приблизно 800 кг окису вуглецю,
близько 40 кг окислів азоту і майже 200 кг різних вуглеводнів.
Можна представити ступінь загрози. До того ж основною причиною фотохімічного туману
(смогу) є відпрацьовані гази автомобілів. Заходи щодо зниження шкідливого впливу автомобільного транспорту (основні шляхи розвитку автотранспорту в інтересах захисту навколишнього
середовища) такі:
- вдосконалення конструкції автомобілів з погляду токсичності;
- підвищення рівня технічного обслуговування та вдосконалювання систем і методів контролю над технічним станом машин;
- переклад автомобілів на інші види палива;
- створення нових, «чистих» з екологічної точки зору автомобілів.
Природний газ – дуже добре паливо для машин. В останні десятиліття здійснюється чимало заходів щодо переходу автомобільного транспорту на природний газ. Кожна тисяча газобалонних автомобілів тільки в нашій країні заощаджує на вантажних перевезеннях 12 тис. т бензину, на пасажирських перевезеннях (автобусах і таксі) – 38 тис. т. Екологічно чисте паливо
одержують при переробці різних рослин (цукрового очерету, хенекену та інших). Значно скоротяться й витрати на охорону навколишнього середовища та повітряного басейну. У ряді країн
світу все частіше звертаються до ідеї створення «чистого» автомобіля – електромобіля.
У світі налічується багато мільйонів автомобілів, які спалюють величезну кількість нафтопродуктів, суттєво забруднюючи атмосферне повітря, насамперед у великих містах. Вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння (особливо карбюраторних) містять величезну кількість токсичних сполук — бенз(о)пірену, альдегідів, оксидів азоту та вуглецю та особливо небезпечних
сполук свинцю (у випадку застосування етильованого бензину).
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Найбільша кількість шкідливих речовин у складі відпрацьованих газів утворюється при не
відрегульованій паливній системі автомобіля. Правильне її регулювання дозволяє знизити їхню
кількість у 1,5 рази, а спеціальні нейтралізатори знижують токсичність вихлопних газів у шість
і більше разів.
Відходи тверді
Тверді промислові відходи (ТПВ) – це, як правило, більш-менш однорідні продукти, які не
вимагають попередньої сепарації по групах для їхньої переробки. Тверді побутові відходи
(ТПВ) – це груба механічна суміш найрізноманітніших матеріалів і загнилих продуктів, що відрізняються за фізичними, хімічними та механічними властивостями та розмірами. ТПВ перед їх
переробкою необхідно обов'язково піддати сепарації за групами, якщо така має місце, і вже після сепарації кожну групу ТПВ слід піддати переробці.
Класифікації ТПВ. Кожний виробничий підрозділ, як правило, характеризується своїм
специфічним видом ТПВ у вигляді суміші різних продуктів, що утворюються в процесі виробництва тих або інших виробів або напівпродуктів. За основу первинної класифікації ТПВ беремо найчастіше класифікацію тільки за токсичністю, що цілком необхідно і дуже важливо для
всіх фахівців. Однак, така класифікація не завжди дозволяє правильно та економічно виправдано, раціонально й розумно підходити до приведення до ладу розв'язку переробки всіх видів відходів, промислових та побутових. Фазовий стан вихідного матеріалу, всіх видів ТПВ визначає
вибір технології переробки. Наприклад, усі ТПВ машинобудівних виробництв чисто умовно розподіляються на дві основні групи: ТПВ макулатури та пакування (картон, обгорткові та інші
види паперу, відходи деревної стружки, ошурки з деревини). Така умовна класифікація не визначає спосіб подальшої переробки твердих відходів з метою одержання найцінніших продуктів
і виробів економічно доцільним шляхом. Тому, представляється більш правильною та раціональною класифікацією ТПВ із погляду фізико-хімічних, біологічних, біохімічних та токсикологічних властивостей. Якщо взяти за основу класифікації ТПВ за фізико-хімічними, біологічними,
біохімічними та токсикологічними властивостям, то тим самим можна визначити спосіб подальшої переробки цих відходів.
Промислові відходи за групами
1. Відходи метало-переробних виробничих підрозділів.
2. Відходи скляних і керамічних виробництв.
3. Відходи при виробництві полімерних матеріалів синтетичної хімії (у тому числі відходи
гуми та гумовотехнічних виробів).
4. Відходи з природних полімерних матеріалів (відходи деревини, картону, целюлознопаперові відходи, відходи фіброїну, кератину, казеїну, колагену).
Тверді побутові відходи (ТПВ) після сепарації (якщо така доцільна) підрозділяють на такі
групи: 2 – відходи медичних, лікувальних, науково-дослідних організацій, у тому числі хірургії
та стоматології, а також можливі відходи лікувальних ветеринарних установ; 3 – полімерні відходи з природних матеріалів, у тому числі відходи деревини, картону, целюлозно-паперові, обгорткові матеріали; 2 – відходи відпрацьованих хімічних джерел струму (ВХДС); 4 – відходи
полімерних матеріалів синтетичної хімії, у тому числі гума і гумовотехнічні вироби та всі обгорткові матеріали та полімерна тара з продуктів синтетичної хімії.
Ядерні відходи
В атомників є вживаним поняття – «хвіст». Під ним мають на увазі те, що з'являється у
виробничому процесі пізніше. Спочатку проходять спорудження реакторних блоків і зірок героям-будівельникам, перерізування червоної стрічки та важливі гості, звуки оркестру й перша
кіловат-година. А через деякий час, з'являється й «хвіст» – радіоактивні та ядерні відходи. Їхня
маса починає повільно зростати, але вже в рутинній обстановці, без шуму та вибухів.
Сотні млн. т радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності атомних
електростанцій (рідкі й тверді відходи та матеріали, що містять сліди урану), нагромадилися у
світі за 50 років використання атомної енергії. При нинішньому рівні виробництва, кількість відходів у найближчі кілька років може подвоїтися. При цьому жодна з 34 країн з атомною енергетикою не знає сьогодні вирішення проблеми відходів. Справа в тому, що більша частина від119

ходів зберігає свою радіоактивність до 240 000 років і повинна бути ізольована від біосфери на
цей час. Сьогодні відходи утримуються в «тимчасових» сховищах, або захоронюються неглибоко під землею. У багатьох місцях відходи безвідповідально скидаються на землю, в озера та
океани. Стосовно глибокого підземного захоронення – офіційно визнаного в цей час способу
ізоляції відходів, то згодом зміни русла водних потоків, землетрусу та інших геологічних факторів порушать ізоляцію захоронення та призведуть до зараження води, ґрунту та повітря.
Поки людство не придумало нічого більш розумного, ніж просте зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП). Справа в тому, що коли АЕС з канальними реакторами тільки будувалися, планувалося, що використані паливні складання будуть вивозити на переробку на
спеціалізований завод. Такий завод передбачалося побудувати в закритому місті Красноярську26. Відчуваючи, що басейни зберігання швидко переповняться в ті басейни, що тимчасово містять взяті з РБМК використані касети, ЛАЕС зважилася на будівництво на своїй території сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП). У 1983 році з’явився величезний будинок, що
вміщує цілих п'ять басейнів.
Відпрацьоване ядерне складання – це високоактивна речовина, що несе смертельну небезпеку для всього живого. Навіть на відстані вона має тверде рентгенівське випромінювання. Але
найголовніше, в чому полягає ахилесова п'ята атомної енергетики – небезпечною вона буде залишатися ще протягом 100 тисяч років! Тобто весь цей період важко уявити, що ВЯП необхідно буде зберігати так, щоб до нього не мала доступу ні тільки жива, але й нежива природа –
ядерний бруд, ні за жодних умов не повинен потрапити в навколишнє середовище. Сьогодні на
Ленінградській атомній станції СВЯП заповнене під зав'язку. За 26 років експлуатації ядерний
«хвіст» ЛАЕС склав 30 тисяч складань. Враховуючи, що кожне важить ледве більше сотні кілограмів, загальна маса високотоксичних відходів сягає 3 тис. т ! І весь цей ядерний «арсенал»
перебуває неподалік від першого блоку ЛАЕС, до того ж на самому березі Фінської затоки: 20
тис. касет налічується на Смоленській, приблизно стільки ж на Курській АЕС. Існуючі сьогодні
технології переробки ВЯП невигідні з економічної точки зору та небезпечні з екологічної. Незважаючи на це атомники наполягають на необхідності будівництва об'єктів з переробки ВЯП,
у тому числі й у Росії.
Існує план будівництва в Желєзногорську (Красноярську-26) другого російського заводу з
регенерації ядерного палива, так званого РТ-2 (РТ-1 перебуває на території комбінату «Маяк» у
Челябінській області та переробляє ядерне паливо з реакторів типу ВВЕР-400 та атомних підводних човнів). Передбачається, що РТ-2 буде схвалювати зберігання та переробку ВЯП у тому
числі за кордоном, на засоби цих же країн планувалося здійснювати й фінансування проекту.
Багато ядерних держав намагаються відправити низько- і високоактивні відходи в більш бідні країни, які вкрай потребують іноземної валюти. Так, низько-активні відходи звичайно продаються з Європи в Африку. Перекидання отрутних відходів у менш розвинені країни ще більш
безвідповідальне, зважаючи на те, що в цих країнах немає підходящих умов для зберігання
ВЯП. Тому необхідних заходів щодо забезпечення безпеки при зберіганні не будуть дотримуватися, якщо не буде якісного контролю над ядерними відходами.
Ядерні відходи повинні утримуватися в місцях (країнах) їх виробництва в накопичувачах
тривалого строку зберігання, – вважають фахівці, – вони повинні бути ізольовані від навколишнього середовища та контролюватися висококваліфікованим персоналом.
Шум – одна із форм фізичного забруднення
Шумове забруднення в містах практично завжди має локальний характер і переважно викликане засобами транспорту – міського, залізничного та авіаційного. Вже зараз на головних
магістралях великих міст рівні шумів перевищують 90 дб і мають тенденцію до підвищення
щорічно на 0,5 дб, що є найбільшою небезпекою для навколишнього середовища в районах
жвавих транспортних магістралей. Як показують дослідження медиків, підвищені рівні шумів
сприяють розвитку нервово-психічних захворювань і гіпертонічної хвороби. Боротьба з шумом
у центральних районах міст ускладнюється щільністю створеної забудови, за якої неможливе
будівництво шумозахисних екранів, розширення магістралей і висаджування дерев, що знижують рівні шумів на дорогах. Таким чином, найбільш перспективними вирішеннями цієї пробле120

ми є зниження власних шумів транспортних засобів (особливо трамваю) і застосування в будинках, що виходять на найбільш жваві магістралі, нових шумопоглинаючих матеріалів, вертикального озеленення будинків і потрійного засклення вікон (з одночасним застосуванням примусової вентиляції).
Особливу проблему становить збільшення рівня вібрації в міських районах, головним
джерелом чого є транспорт. Дана проблема мало досліджена, однак безсумнівно, що її значення
буде підвищуватися. Вібрація сприяє більш швидкому зношуванню та руйнуванню будинків і
споруджень, але найголовніше те, що вона може негативно впливати на найбільш точні технологічні процеси. Особливо важливо підкреслити, що найбільшої шкоди вібрація приносить передовим галузям промисловості, і відповідно її зростання може впливати на можливості науково-технічного прогресу в містах.
Ще в прадавньому Римі існували законодавчі положення, які регулювали рівень шуму,
створюваного транспортними засобами того часу. Але тільки недавно, з початку 70-х років XX
ст. при розробці перспектив розвитку транспорту стали враховувати вплив його на навколишнє
середовище. Рух за чистоту навколишнього середовища став настільки могутнім, що багато перспективних розробок у галузі транспорту були визнані екологічно небажаними. Ця екологічна
революція відбулася не як результат реакції громадськості на забруднення навколишнього середовища у всіх його проявах, а як результат комбінації підвищеної заклопотаності та громадськості з необхідністю підтримки екологічної чистоти хоча б на встановленому до цього часу
рівні в силу інтенсивного розвитку засобів транспорту і транспортних систем та урбанізації.
Наприклад, перевезення автомобільним транспортом у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 1960-1980 рр. зросли в 3 рази, повітряного – в 2 рази. Міське
населення цих країн збільшилося на 50 %, а число міст з кількістю мешканців більше 1 млн.
людей - подвоїлося. За той же період було побудовано багато автодоріг, аеропортів та інших
великих транспортних споруджень.
При такому розвитку транспорту і не варто дивуватися тому, що шумове забруднення навколишнього середовища постійно зростає. Але слід зазначити, що з кінця 70-х років головним
чином завдяки експериментальним дослідженням, пов'язаним з обмеженням шуму, створюваного індивідуальними засобами транспорту та повітряними судами, а також частково в результаті досконалості доріг і звукоізоляції будинків, досягнутий раніше рівень транспортного шуму
має тенденцію до стабілізації.
Враховуючи тенденції зниження шуму на найближчі кілька років, можна чекати на поліпшення відповідних показників. У країнах ОЕСР до засобів вантажного транспорту висуваються
більш складні вимоги щодо обмеження шуму. Нові правила повинні призвести до істотних змін,
які особливо стосуються тієї частини населення, яка зазнає впливу шуму, створюваного важким
вантажним транспортом. Крім того, у деяких країнах вводяться більш досконалі норми проектування автомобільних доріг, а також законодавство, що забезпечує людям, чиї будинки піддаються значному впливу транспортного шуму, право вимагати вживання додаткових заходів із
звукоізоляції житлових приміщень.
Підраховано, що у Франції до 2000-го року частка міських жителів, що зазнає впливу шуму з рівнем 65 дб та вище, знизилася до 13 % порівняно з 16 % у 1975 р. Це небагато, але істотно зменшилося.
Передбачаючи більш складні заходи із зниження шуму транспортних засобів у джерелі
його виникнення, можна чекати на подальше реальне зменшення впливу шуму на людину. Ще в
1971 р. у Великобританії при розробці проекту малошумних важких автотранспортних засобів
було рекомендовано виходити з нормативного рівня шуму 80 дб. Навіть якщо цей проект і продемонстрував, що сучасна технологія дозволяє реалізувати певний ступінь необхідного зниження шуму, будучи в той же час економічно прийнятною, все ще залишаються технічні і політичні труднощі при встановленні законодавчих заходів, які сприяли б впровадженню у виробництво наведених вище норм проектування. Підраховано, що якби вдалося реалізувати цю технічну політику, число людей, які зазнають впливу шуму 65 дб і більше, суттєво б зменшилось.
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Що ж стосується шуму, створюваного цивільними літаками, то згідно з більшістю досліджень реалізація заходів щодо зменшення його впливу займе досить тривалий час. Це пояснюється в основному двома причинами. По-перше, нове покоління літаків буде менш гучним, подруге, усі літаки старого типу, які не відповідають сучасним нормативним вимогам із шуму,
будуть до кінця найближчого десятиліття зняті з експлуатації. Темпи відновлення існуючого
парку літаків будуть залежати, звичайно, від багатьох факторів, головним чином від темпів заміни літаків зразками нового покоління, а також від можливого порушення строків, обумовленого очікуваним збільшенням парку літаків загального призначення та використанням вертольотів. З урахуванням перерахованих факторів у прогнозі для країн ОЕСР вказується, що в
США відбудеться зменшення числа людей, підданих впливу шуму 65 дб приблизно на 50-70 %,
у Данії на 35 %, а у Франції, за результатами розрахункової оцінки відносно п'ятьох найважливіших аеропортів, відбудеться зменшення площі, підданої впливу авіаційного шуму, на 75 %.
Незважаючи на те, що число людей, які виграють від проведення цих заходів, незначне в порівнянні з суттєво більшим числом людей, підданих впливу шуму наземного транспорту неприпустимо високого рівня, зазначені заходи являють собою значний крок вперед.
Кількісні показники впливу шуму залізничного транспорту в більшості країн залишаються
в певній мірі незмінними. Передбачається, що в недалекому майбутньому стан справ у цій області залишиться без зміни. Однак є райони, де шум залізничного транспорту є основним джерелом роздратування. Введення останнім часом в експлуатацію високошвидкісних поїздів і
швидкісних міських ліній призводить до розширення зон, підданих впливу нових джерел шуму.
Тому умови життя людей можуть бути поліпшені, якщо вжити серйозних заходів по зменшенню шуму.
Існують два основні підходи до обмеження впливу шуму автомобільного транспорту, який
сприймається в житлових приміщеннях і приміщеннях, де працюють люди. При першому підході існує спроба зменшити шум у самому джерелі шуму шляхом конструювання малошумних
автомобілів і пристрою малошумних дорожніх покриттів. Другий підхід допускає обмеження
поширення шуму, який вже виник, шляхом обліку таких факторів, як інтенсивність руху, конструкція дороги та її трасування, шляхом застосування звукових екранів і бар'єрів, а також шляхом планування землекористування вздовж дороги для зниження до мінімуму впливу шуму на
людину. Крім цього, схвалюються заходи щодо звукоізоляції будинків для зведення до мінімуму
проникнення шуму в приміщенні будинків.
Вирішення проблеми зниження рівня шуму від залізничного транспорту зводиться до віброта звукоізоляції будинків, розташованих найближче до залізничних колій.
Авіаперевезення в останні десятиліття стали найбільш популярними як швидкий і зручний
спосіб пересування пасажирів та переміщення великогабаритних вантажів на більші відстані.
Тому можна припустити, що кількість аеропортів буде тільки зростати, а отже – збільшуватися
загальний рівень шуму від авіасудів. Найоптимальніший спосіб зниження шуму виявляється в
створенні нових, менш гучних, конструкцій літаків.
Хімічні забруднювачі
Основні забруднювачі ґрунту:
1) пестициди (отрутохімікати);
2) мінеральні добрива;
3) відходи й викиди виробництва;
4) газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
5) нафта та нафтопродукти.
У світі щорічно використовують більше млн. т пестицидів. Тільки в Росії використовується більше 100 індивідуальних пестицидів при загальному річному обсязі їх виробництва — 100
тис. т. Найбільш забрудненими пестицидами районами є Краснодарський край і Ростовська область (у середньому близько 20 кг на 1 га). В Росії на одного мешканця в рік припадає близько 1
кг пестицидів, у багатьох інших розвинених промислових країнах світу ця величина суттєво
вища. Світове виробництво пестицидів постійно зростає.
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У цей час вплив пестицидів на здоров'я населення багато вчених прирівнюють до впливу
на людину радіоактивних речовин. Вірогідно встановлено, що при застосуванні пестицидів, поряд з деяким збільшенням урожайності, відзначається зростання видового складу шкідників,
погіршуються харчові якості та зберігання продукції, втрачається природна родючість тощо.
На думку вчених частина пригнічуваних у застосуванні пестицидів потрапляє в навколишнє середовище (воду, повітря), минаючи різні мішені. Пестициди викликають глибокі зміни
всієї екосистеми, діючи на всі живі організми в той час, як людина використовує їх для знищення досить обмеженого числа видів організмів. У результаті спостерігається інтоксикація великої кількості інших біологічних видів (корисних комах, птахів) навіть до їхнього зникнення.
До того ж людина намагається використовувати значно більше пестицидів, ніж це необхідно, і
ще більше підвищує проблему.
Серед пестицидів найбільшу небезпеку представляють стійкі хлорорганічні сполуки (ДДТ,
ГХБ, ГХЦГ), які можуть зберігатися в ґрунтах протягом багатьох років і навіть невеликі їхні
концентрації в результаті біологічного нагромадження можуть стати небезпечними для життя
організмів. Але навіть у незначних концентраціях пестициди пригнічують імунну систему організму, а в більш високих концентраціях мають виражені мутагенні та канцерогенні властивості. Потрапляючи в організм людини, пестициди можуть викликати не тільки швидкий зріст злоякісних новоутворень, але й вражати організм генетично, що може становити серйозну небезпеку для здоров'я майбутніх поколінь. От чому застосування найнебезпечнішого з них — ДДТ у
нашій країні та у ряді інших країн заборонено. Таким чином, можна із впевненістю констатувати, що загальна екологічна шкода від використання забруднюючих ґрунт пестицидів багаторазово перевищує користь від їхнього застосування. Вплив пестицидів виявляється досить негативним не тільки для людини, але й для всієї фауни та флори. Рослинний покрив виявився дуже
чутливим до дії пестицидів, причому не тільки в зонах його застосування, але й у місцях достатньо віддалених від них через перенос забруднюючих речовин вітром або поверхневим стоком
води.
Пестициди здатні проникати в рослини із забрудненого ґрунту через кореневу систему,
накопичуватися в біомасі та згодом заражати харчовий ланцюг. При розпиленні пестицидів
спостерігається значна інтоксикація птахів (орнітофауни). Особливо страждають популяції півчих та перелітних дроздів, жайворонків та інших горобиних.
Роботами вітчизняних і закордонних дослідників незаперечно доведено, що забруднення
ґрунтів пестицидами викликає не тільки інтоксикацію людини й великої кількості видів тварин,
але й веде до істотного порушення відтворюючих функцій і, як наслідок, до важких демоекологічних наслідків. З тривалим застосуванням пестицидів пов'язують також розвиток резистентних (стійких) рас шкідників і появу нових шкідливих організмів, природні вороги яких були знищені.
Ґрунти забруднюються й мінеральними добривами, якщо їх використовують у непомірних
кількостях, втрачають при виробництві, транспортуванні та зберіганні. З азотних, суперфосфатних та інших типів добрив у ґрунт у більших кількостях мігрують нітрати, сульфати, хлориди
та інші сполуки. При найсприятливіших умовах з усієї кількості азотних добрив, застосовуваних у США, поглинається рослинами 80 %, а в середньому по країні лише 50 %. Це призводить
до порушення біогеохімічного круговороту азоту, фосфору та деяких інших елементів. Екологічні наслідки цього порушення найбільшою мірою проявляються у водному середовищі, зокрема
при формуванні евтрофії, яка виникає при змиві з ґрунтів надлишкової кількості азоту, фосфору
та інших елементів.
Останнім часом виявлено ще один несприятливий аспект непомірного споживання мінеральних добрив і в першу чергу нітратів. Виявилося, що велика кількість нітратів знижує вміст
кисню в ґрунті, а це сприяє підвищеному виділенню в атмосферу двох “парникових” газів —
закису азоту й метану. Нітрати є небезпечними для людини. Так, при потраплянні нітратів у
людський організм у концентрації понад 50 мг/л відзначається їхній прямий загальнотоксичний вплив, зокрема виникнення метгемоглобинемії внаслідок біологічних перетворень

123

нітратів у нітрити та інші токсичні сполуки азоту. Непомірне споживання мінеральних добрив
викликає в ряді районів і небажане підкислення ґрунтів.
До інтенсивного забруднення ґрунтів призводять відходи й викиди виробництва. В Росії
щорічно утворюється понад млрд. т промислових відходів, з них більше 50 млн. т. особливо токсичних. Величезні площі земель зайняті смітниками, золовідвалами та ін., які інтенсивно забруднюють ґрунти, а їхня здатність до самоочищення, як відомо, обмежена.
Величезну шкода для нормального функціонування ґрунтів представляють газодимові викиди промислових підприємств. Ґрунт має здатність накопичувати досить небезпечні для здоров'я людини забруднюючі речовини, наприклад важкі метали. Поблизу ртутного комбінату вміст
ртуті в ґрунті через газодимові викиди може підвищуватися до концентрації, у сотні раз перевищуючі припустимі.
Забруднювачі ґрунту
Елементи

Наслідки впливу
Джерела
елементів
Підвищені концентрації
Ртуть (Hg) Нервові розлади (хвороба Мінамата); по- Забруднені ґрунти, поверхневі та пірушення функцій шлунково-кишкового
дземні води
тракту, бруньок; зміна в хромосомах
Миш'як
Ракові захворювання шкіри, інтоксикація, Забруднені ґрунти, протравлене зерно
(As)
периферичні неврити
Свинець
(РЬ)

Мідь (Си)

Руйнування кісткових тканин, затримка
синтезу протеїну в крові, порушення нервової системи
та нирок
Органічні зміни в тканинах, розпад кісткової тканини, гепатит

Забруднені ґрунти, поверхневі та підземні води

Забруднені ґрунти, поверхневі та підземні води

Кадмій (Cd) Цироз печінки, порушення функцій нирок, Забруднені ґрунти
протеїнурія

Встановлено, що більше 400 видів речовин можуть викликати забруднення вод. У випадку
перевищення допустимої норми хоча б за одним з трьох показників шкідливості: санітарнотоксикологічному, загально-санітарному або органолептичному, вода вважається забрудненою.
Розрізняють хімічні, біологічні та фізичні забруднювачі. Серед хімічних забруднювачів до
найпоширеніших відносять нафту та нафтопродукти, СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини), пестициди, важкі метали, діоксини та ін.
Головні забруднювачі води
Хімічні
забруднювачі
Кислоти
Луги

Біологічні
забруднювачі
Віруси
Бактерії
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Фізичні забруднювачі
Радіоактивні елементи
Зважені тверді частки

Солі
Нафта і
нафтопродукти
Пестициди
Діоксини
Важкі метали. Феноли
Амонійний і
нітритний азот
СПАР

Інші
хвороботворні
організми

Тепло
Органолептичні
(колір, запах)

Водорості
Лігніни
Дріжджові й
цвілеві грибки

Шлам
Пісок
Мул
Глина

У цей час основний внесок у забруднення атмосферного повітря на території Росії роблять
такі галузі: теплоенергетика (теплові та атомні електростанції, промислові й міські котельні та
ін.), далі - підприємства чорної металургії, нафтовидобутку та нафтохімії, автотранспорт, підприємства кольорової металургії та виробництво будматеріалів.
Роль різних галузей господарства в забрудненні атмосфери в розвинених промислових країнах Заходу дещо інша. Так, наприклад, основна кількість викидів шкідливих речовин у США,
Великобританії та ФРН припадає на автотранспорт (50-60 %), тоді як на частку теплоенергетики значно менше, всього 16-20 %.
Теплові та атомні електростанції. Казанові установки. В процесі спалювання твердого
або рідкого палива в атмосферу виділяється дим, що містить продукти повного (діоксид вуглецю та пари води) і неповного (оксиди вуглецю, сірки, азоту, вуглеводні та ін.) згоряння. Обсяг
енергетичних викидів дуже великий. Так, сучасна теплоелектростанція потужністю 2,4 млн. кВт
витрачає до 20 тис. т вугілля на добу й викидає в атмосферу на добу 680 т SO2 і SO3, 120-140 т
твердих часток (зола, пил, сажа), 200 т оксидів азоту.
Перехід установок на рідке паливо (мазут) знижує викиди золи, але практично не зменшує
викиди оксидів сірки та азоту. Найбільше екологічне газове паливо, яке в тричі менше забруднює атмосферне повітря, ніж мазут, і в п'ять разів менше, ніж вугілля.
Джерела забруднення повітря токсичними речовинами на атомних електростанціях (АЕС)
— радіоактивний йод, радіоактивні інертні гази та аерозолі. Велике джерело енергетичного забруднення атмосфери — опалювальна система житла (котельні установки) дає мало оксидів
азоту, але багато продуктів неповного згоряння. Через невелику висоту димарів токсичні речовини у високих концентраціях розсіюються поблизу казанових установок.
Чорна та кольорова металургія. При виплавці 1 т сталі, в атмосферу викидається 0,04 т
твердих часток, 0,03 т оксидів сірки та до 0,05 т оксиду вуглецю, а також у невеликих кількостях такі небезпечні забруднювачі, як марганець, свинець, фосфор, миш'як, пари ртуті та ін. У
процесі сталеплавильного виробництва в атмосферу викидаються парогазові суміші, що складаються з фенолу, формальдегіду, бензолу, аміаку та інших токсичних речовин.
Значні викиди вихідних газів та пилу, що містять токсичні речовини, відзначаються на заводах кольорової металургії при переробці свинцево-цинкових, мідних, сульфідних руд, при
виробництві алюмінію та ін.
Хімічне виробництво. Викиди цієї галузі хоча й невеликі за обсягом (близько 2 % всіх
промислових викидів), однак через свою досить високу токсичність, значну різноманітність і
сконцентрованість являють значну загрозу для людини та всієї біоти. На різноманітних хімічних виробництвах атмосферне повітря забруднюють оксиди сірки, сполуки фтору, аміак, нітрозні гази (суміш оксидів азоту, хлористі сполуки, сірководень, неорганічний пил тощо).
Викиди автотранспорту. У світі налічується багато мільйонів автомобілів, які спалюють
величезну кількість нафтопродуктів, суттєво забруднюючи атмосферне повітря, насамперед у
великих містах. Вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння (особливо карбюраторних) містять величезну кількість токсичних сполук — бенз(о)пірену, альдегідів, оксидів азоту та вуглецю і особливо небезпечних сполук свинцю (у випадку застосування етильованого бензину).
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Найбільша кількість шкідливих речовин у складі газів, що відробили, утворюється при не
відрегульованій паливній системі автомобіля. Правильне її регулювання дозволяє знизити їхню
кількість в 1,5 рази, а спеціальні нейтралізатори знижують токсичність вихлопних газів у шість
і більше разів.
Інтенсивне забруднення атмосферного повітря відзначається також при видобутку й переробку мінеральної сировини на нафто- і газопереробних заводах, при викиді пилу й газів з підземних гірських виробітків, при спалюванні сміття та горінні порід у відвалах (териконах) тощо. У сільських районах вогнищами забруднення атмосферного повітря є тваринницькі та птахівницькі ферми, промислові комплекси з виробництва м'яса, розпилення пестицидів тощо.
“Кожен житель Землі - це потенційна жертва стратегічних (транскордонних) забруднень”.
Під транскордонними забрудненнями розуміють забруднення, перенесені з території однієї країни на площу іншої. Тільки в 1994 р. на європейську частину Росії через невигідне її географічне розташування випало 1204 тис. т сполук сірки від України, Німеччини, Польщі та інших країн. У той же час в інших країнах від російських джерел забруднення випало тільки 190 тис. т.
сірки, тобто в 6,3 рази менше.
Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров'я людини та на навколишнє природне середовище різними способами — від прямої і негайної загрози (дуже забруднене повітря
тощо) до повільного й поступового руйнування різних систем життєзабезпечення організму. У
багатьох випадках забруднення повітряного середовища порушує структурні компоненти екосистеми настільки, що регуляторні процеси не в змозі повернути їх у первісний стан і в результаті механізм гомеостазу не спрацьовує.
Спочатку розглянемо, як впливає на навколишнє природне середовище локальне (місцеве)
забруднення атмосфери, а потім глобальне.
Фізіологічний вплив на людський організм головних забруднювачів (поллютантів) має
дуже серйозні наслідки. Так, діоксид сірки, поєднуючись з вологою, утворює сірчану кислоту,
яка руйнує легеневу тканину людини та тварини. Особливо чітко цей зв'язок прослідковується
при аналізі дитячої легеневої патології та ступені концентрації діоксиду сірки в атмосфері великих міст. Згідно з дослідженнями американських учених, при рівні забруднення SO2 до 0,049
мг/м3 показник захворюваності (у людино-днях) населення Нешвілла (США) становив 8,1 %,
при 0,150 - 0,349 мг/м3 - 12 і в районах із забрудненням повітря вище 0,350 мг/м3 — 43,8 %.
Особливо небезпечний діоксид сірки, коли він залишається на порошинах і в цьому виді проникає глибоко в дихальні шляхи.
Пил, що містить діоксид кремнію (SiО2), викликає важке захворювання легенів — силікоз.
Оксиди азоту подразнюють, а у важких випадках й роз'їдають слизові оболонки, наприклад,
очей, легенів, беруть участь в утворенні отрутних туманів тощо. Вони є особливо небезпечними, якщо утримуються в забрудненому повітрі разом із діоксидом сірки та іншими токсичними
сполуками. У цих випадках навіть при малих концентраціях забруднюючих речовин виникає
ефект синергізму, тобто посилення токсичності всієї газоподібної суміші.
Широко розповсюджена дія на людський організм оксиду вуглецю (угарного газу). При
гострому отруєнні з'являється загальна слабкість, запаморочення, нудота, сонливість, втрата
свідомості, можливий летальний випадок (навіть через три-сім днів). Однак через низьку концентрацію в атмосферному повітрі СО, як правило, не викликає масових отруєнь, хоча й дуже
небезпечний для осіб, що страждають на анемію та серцево-судинні захворювання.
Серед зважених твердих часток найнебезпечніші частки розміром менше 5 мкм, які здатні
проникати в лімфатичні вузли, затримуватися в альвеолах легенів, засмічувати слизові оболонки.
Досить несприятливі наслідки, які можуть позначатися на величезному інтервалі часу, пов'язані з такими незначними за обсягом викидами, як свинець, бенз(о)пірен, фосфор, кадмій,
миш'як, кобальт та ін. Вони пригнічують кровотворну систему, викликають онкологічні захворювання, знижують опір організму інфекціям тощо. Пил, що містить сполуки свинцю та ртуті,
має мутагенні властивості й викликає генетичні зміни в клітках організму.
Наслідки впливу на організм людини шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах
автомобілів, досить серйозні і мають найширший діапазон дії: від кашлю до летального випадку.
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Вплив вихлопних газів автомобілів на здоров'я людини
Шкідливі речовини
Оксид вуглецю

Свинець

Оксиди азоту

Озон

Токсичні викиди (важкі
метали)

Наслідки впливу на організм людини
Перешкоджає абсорбуванню кров'ю кисню, що послаблює розумові здібності, сповільнює рефлекси, викликає сонливість і
може бути причиною втрати свідомості й смерті
Впливає на кровоносну, нервову та сечостатеву системи; викликає, ймовірно, зниження розумових здатностей у дітей, відкладається в костях та інших тканинах, тому небезпечний
впродовж дня
Можуть збільшувати здатність організму до вірусних захворювань (типу грипу), подразнюють легені, викликають бронхіт і
пневмонію
Подразнює слизову оболонку органів дихання, викликає кашель, порушує роботу легенів; знижує опір до простудних захворювань; може загострювати хронічні хвороби серця, а також
викликати астму, бронхіт
Викликають рак, порушення функцій статевої системи і дефекти в немовлят
Токсичність забруднювачів повітря для рослин

Шкідливі речовини
Діоксид сірки

Характеристика
Основний забруднювач, отрута для асиміляційних органів рослин, діє на відстані до 30 км

Фтористий водень і чоти- Токсичні навіть у невеликих кількостях, схильні до утворення
рифтористий кремній
аерозолів, діють на відстані до 5 км
Хлор, хлористий
Пошкоджують в основному на близькій відстані
водень
Сполуки свинцю, вугле- Заражають рослини у районах високої концентрації промисловодні, оксид вуглецю, ок- вості й транспорту
сиди азоту
Сірководень
Клітинна й ферментна отрута
Аміак
Пошкоджує рослини на близькій відстані
Пріоритетні забруднювачі водних екосистем за галузями промисловості
Галузь промисловості
Переважаючий вид забруднюючих
Нафтогазодобування, на- Нафтопродукти, СПАР, феноли
фтопереробка
Целюлозно-паперовий
Сульфати, органічні речовини, лігніни, смолисті й жирні речокомплекс, лісова промис- вини, азот
ловість
Машинобудування, мета- Важкі метали, зважені речовини, фториди, ціаніди, амонійний
лообробка,
металургія
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Хімічна промисловість

Феноли, нафтопродукти, СПАР, ароматичні вуглеводні, неорганіка
Гірничодобувна, вугільна Флотореагенти, неорганіка, феноли
Легка, текстильна,
харчова

СПАР, нафтопродукти, органічні барвники, інші органічні речовини

Ерозія ґрунтів (земель)
Ерозія ґрунтів (від Eros – роз'їдання) — руйнування та знесення верхніх найбільш родючих ґрунтів, утворених вітром порід (вітрова ерозія) або потоками води (водна ерозія). Землі,
зруйновані в процесі ерозії, називають еродованими.
До ерозійних процесів відносять також промислову ерозію (руйнування сільськогосподарських земель при будівництві та розробці кар'єрів), військову ерозію (ями, траншеї), пасовищну
ерозію (при інтенсивному випасі худоби), іригаційну (руйнування ґрунтів при прокладці каналів і порушенні норм поливів) та ін.
Однак справжнім лихом землеробства у нас в країні та у світі залишаються водна ерозія
(вона складає 31 % Землі) та вітрова ерозія (дефляція), що активно діють на 34 % поверхні Землі. У США еродовано, тобто піддано ерозії, 40 % всіх сільськогосподарських земель, а в засушливих районах світу ще більше — 60 % від загальної площі, з них 20 % сильно еродовані.
Ерозія виявляє істотний негативний вплив на стан ґрунтового шару, а в багатьох випадках
руйнує його повністю. Падає біологічна продуктивність рослин, знижуються врожаї та якість
зернових культур, бавовни та ін.
Вітрова ерозія (дефляція) ґрунтів. Під вітровою ерозією розуміють видування, перенос і
відкладання дрібних ґрунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного шару, особливостей рельєфу та від інших
факторів. Величезний вплив на її розвиток виявляють антропогенні фактори. Наприклад, знищення рослинності, нерегульований випас худоби, неправильне застосування агротехнічних заходів різко активізують ерозійні процеси.
Розрізняють місцеву (повсякденну) вітрову ерозію та курні бури. Перша виявляється у вигляді поземок і стовпів пилу при невеликих швидкостях вітру.
Курні бури виникають при дуже сильних і тривалих вітрах. Швидкість вітру сягає 20-30
м/с і більше. Найбільше часто курні бури спостерігаються в засушливих районах (сухі степи,
напівпустелі, пустелі). Курні бури безповоротно несуть найродючіший верхній шар ґрунтів; вони здатні розвіяти за кілька годин до 500 т ґрунту з 1 га рілля, негативно впливають на всі компоненти навколишнього природного середовища, забруднюють атмосферне повітря, водойми,
негативно впливають на здоров'я людини. У цей час найбільше джерело пилу - Арал. На космічних знімках видно шлейфи пилу, які тягнуться в сторони від Аралу на багато сотень кілометрів. Загальна маса утриманого вітром пилу в районі Аралу сягає 90 млн. т у рік. Інше велике
пилове вогнище в Росії — Чорні землі Калмикії.
Водна ерозія ґрунтів (земель). Під водною ерозією розуміють руйнування ґрунтів під дією
тимчасових водних потоків. Розрізняють наступні форми водної ерозії: площинну, струйчасту,
яружну, берегову. Як і у випадку вітрової ерозії, умови для вияву водної ерозії створюють природні фактори, а основною причиною її розвитку є виробнича та інша діяльність людини. Зокрема, поява нової важкої ґрунтообробної техніки, що руйнує структуру ґрунту, — одна з причин активізації водної ерозії в останні десятиліття. Інші негативні антропогенні фактори: знищення рослинності й лісів, надмірний випас худоби, відвальна обробка ґрунтів та ін.
Серед різних форм вияву водної ерозії значної шкоди навколишньому природному середовищу та у першу чергу ґрунтам приносить яружна ерозія. Екологічний збиток від ярів величезний. Яри знищують цінні сільськогосподарські землі, сприяють інтенсивному змиву ґрунтового шару, замулюють малі ріки та водоймища, створюють густо розчленований рельєф. Площа
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ярів тільки на території Російської рівнини сягає 5 млн. га й продовжує збільшуватися. Підраховано, що щоденні втрати ґрунтів через розвиток ярів досягають 100-200 га.
Водяні потоки
Забруднення водних екосистем становить величезну небезпеку для всіх живих організмів
і, зокрема, для людини.
Прісноводні екосистеми. Встановлено, що під впливом забруднюючих речовин у прісноводних екосистемах відзначається падіння їх стійкості внаслідок порушення харчової піраміди
та ламання сигнальних зв'язків у біоценозі, мікробіологічного забруднення, евтрофування та
інших вкрай несприятливих процесів. Вони знижують темпи зросту гідробіонтів, їх плідність, а
в ряді випадків призводять до їхньої загибелі.
Найбільше вивчений процес евтрофування водойм. Цей природний процес, характерний
для всього геологічного минулого планети, звичайно протікає дуже повільно й поступово, однак в останні десятиліття, у зв'язку зі значним антропогенним впливом, швидкість його розвитку різко збільшилася.
Прискорена, або так звана антропогенна евтрофікація пов'язана зі вступом у водойми
значної кількості біогенних речовин — азоту, фосфору та інших елементів у вигляді добрив, що
миють речовин, відходів тваринництва, атмосферних аерозолів тощо. У сучасних умовах евтрофікація водойм протікає в значно менш тривалих термінах – кілька десятиліть і менше.
Антропогенне евтрофування досить негативно впливає на прісноводні екосистеми, приводячи до перебудови структури трофічних зв'язків гідробіонтів, різкого зростання біомаси фітопланктону завдяки масовому розмноженню синьо-зелених водоростей, що викликають “цвітіння” води, що погіршує її якість та умови життя гідробіонтів (які виділяють небезпечні не тільки
для гідробіонтів, але й для людини токсини). Зростання маси фітопланктону супроводжується
зменшенням різновидів, що призводить до непоправної втрати генофонду, зменшення здатності
екосистем до гомеостазу та саморегуляції.
Процеси антропогенної евтрофікації охоплюють багато великих озер світу — Великі Американські озера, Балатон, Ладожське, Женевське та ін., а також водоймища та річкові екосистеми, в першу чергу малі ріки. На цих ріках, крім катастрофічно зростаючої біомаси синьозелених водоростей, з берегів відбувається заростання їх підвищеною рослинністю. Самі ж синьо-зелені водорості в результаті своєї життєдіяльності виділяють найсильніші токсини, що
представляють небезпеку для гідробіонтів та людини.
Крім надлишку біогенних речовин на прісноводні екосистеми згубний вплив виявляють й
інші забруднюючі речовини: важкі метали (свинець, кадмій, нікель та ін.), феноли, СПАР та ін.
Так, наприклад, водні організми Байкалу, що пристосувалися в процесі тривалої еволюції до
природного набору хімічних сполук припливів озера, виявилися нездатними до переробки далеких природним водам хімічних сполук (нафтопродуктів, важких металів, солей та ін.). У результаті відзначено збідніння гідробіонтів, зменшення біомаси зоопланктону, загибель значної
частини популяції байкальської нерпи та ін.
Морські екосистеми. Швидкості вступу забруднюючих речовин у Світовий океан останнім часом різко зросли. Щорічно в океан скидається до 300 млрд. м3 стічних вод, 90 % яких не
зазнає попереднього очищення. Морські екосистеми зазнають усе більшого антропогенного
впливу за допомогою хімічних токсикантів, які, акумулюючись гідробіонтами по трофічному
ланцюгу, призводять до загибелі консументів навіть високих порядків, у тому числі й наземних
тварин — морських птахів, наприклад. Серед хімічних токсикантів найбільшу небезпеку для
морської біоти та людини представляють нафтові вуглеводні (особливо бенз(о)пірен), пестициди та важкі метали (ртуть, свинець, кадмій та ін.).
Екологічні наслідки забруднення морських екосистем виражаються в таких процесах і
явищах:
- порушенні стійкості екосистем;
- прогресуючої евтрофікації;
- появі “червоних припливів”;
- нагромадженні хімічних токсикантів у біоті;
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- зниженні біологічної продуктивності;
- виникненні мутагенезу й канцерогенезу в морському середовищі;
- мікробіологічному забрудненні прибережних районів моря.
До певної межі морські екосистеми можуть протидіяти шкідливим впливам хімічних токсикантів, використовуючи накопичувальну, окисну та мінералізуючу функції гідробіонтів. Так,
наприклад, двостулкові молюски здатні акумулювати один із самих токсичних пестицидів —
ДДТ і за сприятливих умов виводити його з організму. ДДТ, як відомо, заборонений у Росії,
США та деяких інших країнах, проте він надходить у Світовий океан у значній кількості. Вчені
довели й існування у водах Світового океану інтенсивних процесів біотрансформації небезпечного забруднювача — бенз(о)пірену, завдяки наявності у відкритих і напівзакритих акваторіях
гетеротрофної мікрофлори. Встановлено також, що мікроорганізми водойм і донних відкладань
мають досить розвинений механізм стійкості до важких металів, зокрема, вони здатні продукувати сірководень, позаклітинні екзополімери та інші речовини, які, взаємодіючи з важкими металами, переводять їх у менш токсичні форми.
У той же час в океан продовжують надходити все нові й нові токсичні забруднюючі речовини. Все більш гострого характеру здобувають проблеми евтрофування та мікробіологічного
забруднення прибережних зон океану. В зв'язку з цим важливе значення має визначення припустимого антропогенного тиску на морські екосистеми, вивчення їх асиміляційної ємності як інтегральної характеристики здатності біогеоценозу до динамічного нагромадження й видалення
забруднюючих речовин.
Для здоров'я людини несприятливі наслідки при використанні забрудненої води, а також
при контакті з нею (купання, прання, рибна ловля та ін.) проявляються або безпосередньо при
питті, або в результаті біологічного нагромадження по довгих харчових ланцюгах типу: вода —
планктони — риби — людина або вода — ґрунт — рослини — тварини — людина та ін.
При безпосередньому контакті людини з бактеріально забрудненою водою, а також при
проживанні або знаходженні біля водойми різні паразити можуть проникнути в шкіру й викликати важкі захворювання, особливо характерні для тропіків і субтропіків. У сучасних умовах
збільшується небезпека і таких епідемічних захворювань як холера, черевний тиф, дизентерія та ін.
Виснаження вод слід розуміти як неприпустиме скорочення їх запасів у межах певної території (для підземних вод) або зменшення мінімально допустимого стоку (для поверхневих
вод). І те й друге приводить до несприятливих екологічних наслідків, порушує екологічні зв'язки, які склалися в системі людина — біосфера.
Практично у всіх великих промислових містах світу, навіть з великою кількістю людей у
Москві, Санкт-Петербурзі, Києві, Харкові, Донецьку та інших містах, де підземні води тривалий час експлуатувалися потужними водозаборами, виникли значні депресійні вирви (зниження) з радіусами до 20 км і більше. Так, наприклад, посилення водовідбору підземних вод у Москві призвело до формування величезної районної депресії з глибиною до 70-80 м, а в окремих
районах міста — до 110 м і більше. Все це, в остаточному підсумку, приводить до значного виснаження підземних вод.
За даними Державного водного кадастру, в 90-ті роки в Росії в процесі роботи підземних
водозаборів відбиралося понад 125 млн. м3/доб води. В результаті на значних територіях різко
змінилися умови взаємозв'язку підземних вод з іншими компонентами природного середовища,
порушилося функціонування наземних екосистем. Інтенсивна експлуатація підземних вод у районах водозаборів і потужний водовідлив із шахт, кар'єрів призводять до зміни взаємозв'язку
поверхневих та підземних вод, до значного збитку річкового стоку, до припинення діяльності
тисяч джерел, багатьох десятків струмків і невеликих рік. Крім того, у зв'язку зі значним зниженням рівнів підземних вод спостерігаються й інші негативні зміни екологічної обстановки:
осушуються заболочені території з більшою видовою різноманітністю рослинності, висушують
ліси, гине вологолюбна рослинність — гігрофіти та ін.
Так, наприклад, на Айдоському водозаборі в Центральному Казахстані відбулося зниження підземних вод, яке викликало висихання й відмирання рослинності, а також різке скорочення
транспіраційних витрат. Досить швидко відмерли гігрофіти (верба, очерет, рогоз, чиєвік), част130

ково загинули навіть рослини з глибоко проникаючою кореневою системою (полин, шипшина,
жимолость татарська та ін.), виросли тугайні поросли. Штучне зниження рівня підземних вод,
викликане інтенсивною відкачкою, відбилося й на екологічному стані прилягаючих до водозабору ділянках долини рік. Цей же антропогенний фактор приводить до прискорення часу зміни
сукцесійного ряду, а також до випадання окремих його стадій.
Тривала інтенсифікація підземних водозаборів у певних геолого-гідрогеологічних умовах
може викликати повільне осідання й деформації земної поверхні. Останнє негативно позначається на стані екосистем, особливо прибережних районів, де затоплюються знижені ділянки й
порушується нормальне функціонування природних співтовариств організмів і всього середовища проживання людини. Виснаженню підземних вод сприяє також тривалий неконтрольований приплив артезіанських вод зі шпар.
Виснаження поверхневих вод виявляється в прогресуючому зниженні їх мінімально допустимого стоку. На території Росії поверхневий стік води розподіляється вкрай нерівномірно.
Близько 90 % загального річного стоку з території Росії виноситься в Північний Льодовитий і
Тихий океани, а на басейни внутрішнього стоку (Каспійське та Азовське море), де проживає
понад 65 % населення Росії, відводиться менше 8 % загального річного стоку.
Саме в цих районах спостерігається виснаження поверхневих водних ресурсів, і дефіцит
прісної води продовжує зростати. Пов'язане це не тільки з несприятливими кліматичними та гідрологічними умовами, але й з активізацією господарської діяльності людини, яка приводить
до все більш зростаючого забруднення вод, зниження здатності водойм до самоочищення, виснаження запасів підземних вод, а отже, до зниження джерельного стоку, який підживлює водостоки та
водойми.
Дуже серйозна екологічна проблема — відновлення водянистості та чистоти малих рік
(тобто рік довжиною не більше 100 км), найбільш вразливої ланки в річкових екосистемах. Саме вони виявилися найбільш сприятливими до антропогенного впливу. Непродумане господарське використання водних ресурсів і прилягаючих земельних угідь викликало їхнє виснаження
(а нерідко й зникнення), обміління та забруднення.
У цей час стан малих рік та озер, особливо в європейській частині Росії, в результаті різко
підвищеного антропогенного навантаження на них, катастрофічний. Стік малих рік знизився більше, ніж наполовину, якість води незадовільна. Багато хто з них повністю припинив своє існування.
До дуже серйозних негативних екологічних наслідків приводить й вилучення на господарські потреби великої кількості води з рік, що впадають у водойми. Так, рівень колись багатоводного Аральського моря, починаючи з 60-х рр. катастрофічно знижується у зв'язку з неприпустимо високим забором води з Амудар'ї та Сирдар’ї. Наведені дані свідчать про порушення закону цілісності біосфери, коли зміна однієї ланки спричинює відповідну зміну всіх інших. У результаті обсяг Аральського моря скоротився більше ніж наполовину, рівень моря знизився на
13 м, а солоність води (мінералізація) збільшилася в 2,5 рази.
Академік Б.Н.Ласкарін з приводу трагедії Аральського моря говорив: “Ми зупинилися над
самою прірвою... Арал губили, можна сказати, цілеспрямовано. Існувала навіть якась антинаукова гіпотеза, за якою Арал вважався помилкою природи. Нібито він заважав освоювати водні
ресурси Сирдар’ї та Амудар'ї (говорили, що забираючи їх воду, Арал випаровує її в повітря).
Прихильники цієї ідеї не думали ні про рибу, ні про те, що Арал — центр оазису”.
Осушене дно Аральського моря стає сьогодні найбільшим джерелом пилу й солей. У дельті Амудар'ї та Сирдар’ї на місці, де гинуть тугайні ліси та очеретяні поросли, з'являються штучні солончаки. Трансформація фітоценозів на березі Аральського моря та у дельтах Амудар'ї й
Сирдар’ї відбувається на тлі висихання озер, проток, боліт і повсюдного зниження рівня ґрунтових вод, обумовленого падінням рівня моря. У цілому перезабір води з Амудар'ї й Сирдар’ї та
падіння рівня моря викликали такі екологічні зміни приаральського ландшафту, які можуть бути охарактеризовані як спустошування.
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До інших досить значних видів впливу людини на гідросферу, крім виснаження підземних
і поверхневих вод, слід віднести створення великих водоймищ, що докорінно перетворять природне середовище на прилягаючі території.
Створення великих водоймищ, особливо рівнинного типу, для акумуляції та регулювання
поверхневого стоку приводить до різноспрямованих наслідків у навколишньому природному
середовищі. Необхідно враховувати, що створення водоймищ шляхом перегороджування русла
водотоків греблями веде до серйозних негативних наслідків для більшості гідробіонтів. Через
те, що багато нерестовищ риб виявляються відрізаними греблями, різко погіршується або припиняється природне відтворення багатьох лососевих, осетрових та інших прохідних риб.
Рослини, тварини й комахи
Існує індивідуальна реакція окремих видів рослин на збільшення рівня атмосферного забруднення. Всі види рослин за ступенем їх опору впливу забрудненого повітря підрозділяють
на стійкі, проміжні та чутливі. Наведені в таблиці дані слід розглядати лише як досить наближену оцінку відносної чутливості рослин до впливу забруднення повітря діоксидом сірки (SО2),
оксидами азоту ((NOx) та озоном (О3).
Відносна чутливість рослин до впливу
забруднення повітря
Вид рослин

Діоксид сірки
(SО2)

Оксиди азоту
(NOх)

Ялиця сріблиста
ч
п
Модрина європейська
п
ч
Модрина японська
с
ч
Береза європейська
п
ч
Бук європейський
п
с
Акація чорна
с
с
Липа вузьколиста
с
с
Люцерна
ч
ч
Картопля
с
п
Огірки
ч
Капуста
с
ч
Морква
ч
ч
Помідори
ч
п
Горох
ч
ч
Яблуня
ч
ч
Примітка: с — стійкі, ч — чутливі, п — проміжної чутливості.

Озон (О3)
ч
п
п
п
с
с
с
ч
ч
п
п
п
ч
п
п

Вкрай негативно на життєдіяльність рослин впливає автомобільний вихлопний газ, що містить 60 % ваги шкідливих речовин у міському повітрі та середовищі. Це такі токсичні речовини, як оксид вуглецю, альдегід, вуглеводні палива, що не розклалося, інші сполуки. Наприклад,
під їхнім впливом у дуба, липи, в'яза зменшується розмір хлоропластів, скорочується число та
розмір листів, скорочується тривалість їхнього життя, зменшується розмір і щільність устячок,
загальний вміст хлорофілу зменшується в півтора-два рази.
На популяційно-видовому рівні негативний вплив людини на біотичні співтовариства виявляється у втраті біологічної різноманітності, у скороченні чисельності й зникненні окремих
видів. За свідченням ботаніків, збідніння флори спостерігається у всіх рослинних зонах і на
всіх, крім Антарктиди, материках. Причому найбільш вразливою виявляється флора островів.
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Руйнування природних співтовариств уже викликало зникнення ряду рослин. У недалекому майбутньому безліч видів рослин, які сьогодні скорочуються в чисельності, також виявляться під погрозою зникнення. В цілому в усьому світі потребують охорони 25-30 тис. видів рослин, або 10 % світової флори. Частка вимерлих видів у всіх країнах становить більше 0,5 % від
загального числа видів флори світу, а в таких регіонах, як Гавайські острови, більше 11%.
Зникнення видів вищих рослин під впливом
людини за останні 20 років
Країна
Число зниклих
Частка вимерлих організмів, %
видів
від загального складу флори
Континентальна частина США
1800-1850 рр.
4
—
1851-1900 рр.
41
—
1901-1955 рр. 1956-1981 рр.
45 100
0,5-0,6
Гавайські острови
Великобританія
Нідерланди
Бельгія
ФРН

225-270
З 1900 р. кожні
4 роки по виду
50-75
62
близько 200

11,6
—
близько 4,0
4,8
7,5

В цей час у Росії більше тисячі видів перебувають на межі зникнення та потребують термінової охорони. З флори Росії назавжди зникли незабудочник Чекановського, волчеягідник баксанський, строгановія стрілолиста та багато інших видів рослин.
Скорочення числа видів судинних рослин, а в ряді випадків і їхнє зникнення веде до зміни
видового складу екосистем. За твердженням фахівців, це призводить до розриву еволюційно
створених харчових мереж і до дестабілізації екологічної системи, що виявляється в її руйнуванні та збідненні. Нагадаємо, що скорочення площ, вкритих зеленою рослинністю, або її розріджування вкрай небажані з двох причин: по-перше, порушується глобальний круговорот вуглецю в біосфері, а по-друге, знижується інтенсивність поглинання сонячної енергії біосферою в
процесі фотосинтезу.
Тваринний світ — це сукупність усіх видів і особливо диких тварин (ссавців, птахів, що
плазують, земноводних, риб, а також комах, молюсків та інших безхребетних), що заселяють
певну територію або середовище, і які перебувають в стані природної волі.
Основні поняття, пов'язані з охороною та використанням тваринного світу, формулюють у
такий спосіб:
- об'єкт тваринного світу — організми тваринного походження або їх популяція;
- біологічна різноманітність тваринного світу — різноманітність об'єктів тваринного світу
в межах одного виду, між видами та в екосистемах;
- стійкий стан тваринного світу — існування об'єктів тваринного світу протягом незначного часу;
- стійке використання об'єктів тваринного світу — використання об'єктів тваринного світу,
яке не приводить у довгостроковій перспективі до виснаження біологічної різноманітності тваринного світу і за яким зберігається здатність тваринного світу до відтворення та стійкого існування.
Тваринний світ є невід'ємним елементом навколишнього природного середовища та біологічної різноманітності Землі, що відновлюється природним ресурсом, важливим регулюючим та
стабілізуючим компонентом біосфери. Найголовніша екологічна функція тварин — участь у бі-
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отичному круговороті речовин та енергії. Стійкість екосистеми забезпечується в першу чергу
тваринами, як найбільш мобільним елементом.
Необхідно усвідомлювати, що тваринний світ — не тільки важливий компонент природної
екологічної системи, а одночасно є найціннішим біологічним ресурсом. Дуже важливо й те, що
всі види тварин утворюють генетичний фонд планети, всі вони необхідні та корисні. У природі
немає пасинків, як немає й абсолютно корисних і абсолютно шкідливих тварин. Усе залежить
від їхньої чисельності, умов існування та від ряду інших факторів. Однією зі 100 тис. різновидів
мух є кімнатна муха, яка переносить ряд заразних хвороб. У той же час мухи годують величезну кількість тварин (дрібні птахи, жаби, павуки, ящірки та ін.). Лише деякі види (кліщі, гризуни-шкідники та ін.) підлягають суворому контролю.
Незважаючи на величезну цінність тваринного світу, людина, опанував вогонь та зброю,
ще в ранні періоди своєї історії почала винищувати тварин (так званий “плейстоціновий перепромисел”, а зараз, озброївшись сучасною технікою, розвинула “стрімке настання” і на всю природну біоту. Звичайно, на Землі та у минулому, в будь-які часи, з різних причин відбувалася постійна зміна її мешканців. Однак зараз темпи зникнення видів різко зросли, а на орбіту зникаючих потрапляють все нові й нові види, які до цього часу є цілком життєздатними.
Головні причини втрати біологічної різноманітності, скорочення чисельності та вимирання тварин такі:
- порушення середовища проживання;
- надмірне добування, промисел у заборонених зонах;
- інтродукція (акліматизація) далеких видів;
- пряме знищення з метою захисту продукції;
- випадкове (ненавмисне) знищення;
- забруднення середовища.
Порушення середовища проживання внаслідок вирубки лісів, оранки степів і перелогових
земель, осушення боліт, зарегулювання стоку, створення водоймищ та інших антропогенних
впливів докорінно змінює умови розмноження диких тварин, шляхи їх міграції, що досить негативно відбивається на їхній чисельності та виживанні.
Наприклад, у 60-70 рр. ціною більших зусиль була відновлена калмицька популяція сагайдака. Її чисельність перевищила 700 тис. голів. У цей час сагайдака в калмицьких степах стало
значно менше, а його репродуктивний потенціал загублений. Причини різні: інтенсивний перевипас домашньої худоби, надмірне захоплення дротовими огорожами, розвиток мережі іригаційних каналів, що перерізували природні шляхи міграції тварин, у результаті чого сагайдаки
тисячами тонули в каналах на шляху їх пересування.
Щось подібне відбувалося в районі м. Норильська. Прокладка газопроводу без обліку міграції оленів у тундрі призвела до того, що тварини стали збиватися перед трубою у величезні
череди, і ніщо не могло їх змусити звернути з вікового шляху. В результаті загинуло багато тисяч тварин.
Під добуванням розуміють як пряме переслідування і порушення структури популяції
(полювання), так і будь-яке інше вилучення тварин і рослин з природного середовища для різних цілей.
У Російській Федерації відзначається зниження чисельності ряду мисливських видів тварин, що пов'язане в першу чергу з нинішньою соціально-економічною ситуацією та підвищеним
їхнім незаконним видобутком. Надмірний видобуток стає головною причиною скорочення чисельності великих ссавців (слонів, носорогів та ін.) в країнах Африки та Азії. Висока вартість
слонячої кістки на світовому ринку приводить до щорічної загибелі близько 60 тис. слонів у
цих країнах. Однак і дрібні тварини знищуються в неуявних масштабах. Обсяг міжнародної торгівлі дикими птахами перевищує сім мільйонів екземплярів, більша частина яких гинуть або в
дорозі, або незабаром після прибуття.
Негативні впливи такого фактору зниження чисельності як надмірне добування виявляються і відносно інших представників тваринного світу. Наприклад, запаси східно-балтійської
тріски в цей час перебувають на такому низькому рівні, якого не відзначалося за всю історію
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вивчення цього виду на Балтиці. До 1993 р. загальні улови тріски знизилися в порівнянні з 1984
р. в 16 разів, незважаючи на зростаючі промислові зусилля.
Запаси осетрових у Каспійському та Азовському морях підірвані настільки, що, очевидно,
доведеться заборонити їхній промисловий лов. Основною причиною цього є браконьєрство, яке
повсюдно досягло масштабів, порівняних із промислом. Очікується продовження заборони на
промисел мойви в Баренцевому морі, тому що немає надій на відновлення чисельності популяції, підірваної хижацьким споживанням. З 1994 р. заборонено промисел у Доні азовокубанського оселедця у зв'язку з низькою чисельністю популяції.
Третьою за важливістю причиною скорочення чисельності й зникнення видів тварин є інтродукція (акліматизація) далеких видів. У літературі описано численні випадки вимирання
аборигенних (корінних) видів через вплив на них завезених видів тварин або рослин. Є ще більше прикладів, коли місцеві види через вторгнення “прибульців” перебувають на межі зникнення. Широко відомі в нашій країні приклади негативного впливу американської нірки на місцевий вид — європейську нірку, канадського бобра — на європейського, ондатри на хохуля
тощо.
Інші причини зниження чисельності та зникнення тварин:
• пряме їхнє знищення для захисту сільськогосподарської продукції та промислових об'єктів (загибель хижих птахів, ховрашків, ластоногих, койотів та ін.);
• випадкове (ненавмисне) знищення (на автомобільних дорогах, у ході воєнних дій, при косінні трав,
на лініях електропередач, при регулюванні водного стоку тощо);
• забруднення середовища (пестицидами, нафтою і нафтопродуктами, атмосферними забруднювачами, свинцем та іншими токсикантами).
Наведемо тільки два приклади, пов'язані зі скороченням видів тварин через ненавмисний
вплив людини. В результаті будівництва гідротехнічних гребель у руслі ріки Волга повністю
ліквідовані нерестовища лососевих риб (білорибиці) і прохідного оселедця, а площі розповсюдження осетрових риб скоротилися до 400 га, що становить 12 % від колишнього нерестового фонду у ВолгоАхтубинській затоці.
У центральних областях Росії при ручному сінокосінні гине 12-15 % польової дичини, при
використанні кінних косарок — 25-30 %, при механізованому збиранні сіна – 30-40 %. У цілому
загибель дичини на полях при сільгоспроботах у сім-десять разів перевищує обсяг її видобутку
мисливцями.
Ліси – одяг землі
Чільне місце в природі та в житті людини займають ліси. Росія багата лісом. Більше 1,2
млрд. га, або 75 % від площі земельних угідь займають ліси. Жодна країна у світі не має більших запасів деревини. Загальна площа лісів Росії становить сьогодні значну частину всіх лісів
Землі. Це найпотужніші легкі планети з тих, що залишилися.
Розміщення лісів у нашій країні нерівномірне, найбільша частина всієї лісовкритої площі
перебуває в Західному та Східному Сибіру і на Далекому Сході. Тут зосереджені основні площі
сосни звичайної, ялинки, модрини, ялиці, кедра сибірського, осики. Основні лісові багатства зосереджені в Східному Сибіру (45 % лісів усієї країни) і проходять від Єнісею майже до Охотського моря. Цей найбагатший лісовий край представлений такими коштовними деревними породами, як модрина сибірська та даурська, сосна звичайна, кедр сибірський та ін.
Ліси — важлива складова частина навколишнього природного середовища. Як екологічна
система, ліс виконує різні функції і одночасно є незамінним природним ресурсом. Численні дослідження як у нас в країні, так і за кордоном підтвердили виняткове значення лісів у збереженні екологічної рівноваги в природному середовищі. На думку фахівців, значення середовищезахисної функції лісу, тобто збереженість генофонду флори й фауни, на порядок вище їх економічного значення як джерела сировини та продуктів.
Вплив лісів на навколишнє природне середовище винятково великий. Він виявляється зокрема у тому, що ліс:
- є основним постачальником кисню на планеті;
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- безпосередньо впливає на водний режим як на зайняті ними, так і на прилягаючі території і регулюють баланс води;
- знижують негативний вплив посух і суховіїв, стримують рух рухливих пісків;
- пом'якшуючи клімат, сприяють підвищенню врожаїв сільськогосподарських культур;
- поглинають і перетворюють частину атмосферних хімічних забруднень;
- захищають ґрунти від водної та вітрової ерозії, селів, зсувів, руйнування берегів та інших
несприятливих геологічних процесів;
- створюють нормальні санітарно-гігієнічні умови, благотворно впливають на психіку людини, мають величезне рекреаційне значення.
Разом з тим ліс є джерелом одержання деревини та багатьох інших видів коштовної сировини. З деревини роблять більше 30 тис. виробів та продуктів, і споживання її не зменшується, а
навпаки, збільшується. За розрахунками фахівців, тільки в країнах Західної Європи дефіцит деревини становить близько 220 млн. м3.
Ліси — важливий і найбільш ефективний засіб підтримки природного стану біосфери і незамінний фактор культурного та соціального значення. Позитивна екологічна роль лісу відображена в девізі Міжнародного конгресу лісівників (Індія): “Ліс — це вода, вода — врожай,
урожай — життя”.
За своїм значенням, місцем розташування і виконуваними функціями всі ліси підрозділяють на три групи:
• перша група — екологічні, що виконують захисні (водоохоронні, полезахисні, санітарногігієнічні, рекреаційні) функції лісу Ці ліси суворо наглядають, особливо лісопарки, міські ліси,
особливо цінні лісові масиви, національні природні парки. У лісах цієї групи допускаються
тільки вирубки з догляду за лісом і санітарні вирубки дерев;
• друга група — ліси, що мають захисне та обмежене експлуатаційне значення. Поширені
вони в районах з високою щільністю населення і розвиненою мережею транспортних шляхів.
Сировинні ресурси лісів цієї групи недостатні для того, щоб зберегти їхні захисні та експлуатаційні функції, потрібен суворий режим лісокористування;
• третя група — експлуатаційні ліси. Поширені вони в багатолісних районах і є основним
постачальником деревини. Заготовка деревини повинна здійснюватися без зміни природних біотопів і порушення природної екологічної рівноваги.
Приналежність лісу до тієї або іншої групи визначає режим лісокористування, який повинен проводитися на суворо науковій основі з дотриманням основних принципів максимального
заощадження природних екосистем та раціонального використання лісових ресурсів.
Охорона природи – справа загальна, шляхи реалізації
Відомий американський учений Лестер Браун вважає, якщо світове співтовариство буде
стурбоване в першу чергу фізичною деградацією планети, то організуючим принципом нового
світового порядку стане принцип екологічної безпеки. На першому плані в усьому світі виявляться не ідеологічні, а екологічні проблеми; домінувати будуть не відносини між націями, а відносини між націями та природою.
Людині необхідно докорінно змінити своє ставлення до навколишнього середовища та його уявлення про «безпеку». Світові військові витрати становлять близько 1 трлн. доларів на рік
(близько 2,5 млрд. у день; 1991 р.) і продовжують зростати. У той же час немає засобів для спостерігання за глобальними кліматичними змінами, дослідженнями екосистем зникаючих вологих тропічних лісів, що й утворює пустелю.
Так, для здійснення Плану дій зі збереження тропічних лісів, на думку фахівців ООН, треба було б 1,3 млрд. доларів на рік впродовж 5 років. Ця річна сума еквівалентна світовим військовим витратам за півдня.
Однією з найсерйозніших екологічних проблем у країнах «третього світу» є відсутність
чистої питної води, що стає причиною 80 % захворювань. На поліпшення ситуації треба було б
близько 30 млрд. доларів на рік, що відповідає сумі світових військових витрат за 20 днів.
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Здійснення Плану дій ООН по боротьбі зі спустошуванням запросить 4,5 млрд. доларів на
рік впродовж останніх років нашого століття, а це - еквівалент військових витрат менше, ніж за
2 дні.
Можна навести ще безліч подібних прикладів. Уряд продовжує розглядати «безпеку»
тільки з військової точки зору. І хоча дотепер існує можливість розв'язання ядерної війни, що
представляє дуже серйозну небезпеку і для навколишнього середовища, і для людини, все-таки
поняття «безпека» повинне включати й турботу про середовище проживання.
Природний шлях виживання – максималізація стратегії ощадливості по відношенню до
навколишнього світу.
Однак легко сформулювати все теоретично, але дуже важко перевести це на мову практичної діяльності. У цьому складному процесі повинні брати участь всі члени світового співтовариства – від міжнародних організацій до кожної людини окремо. Для одних людей цей процес
може бути сферою соціальної активності (наприклад, участь у русі «зелених»), а для інших (їх
більшість) протікати непомітно, поступово змінюючи спосіб мислення та форми поведінки.
Необхідно мати уявлення про нормальний і гранично допустимий стан біосфери:
- уміти оцінювати наслідки будь-яких впливів на навколишнє середовище;
- контролювати їх і вносити необхідні корективи;
- розробляти та впроваджувати ресурсозберігаючі технології;
- навчитися заліковувати нанесені природі рани. При цьому можна виділити наступні основні моменти при вирішенні екологічних проблем:
- екологічне виховання, освіта, дбайливе відношення до природи;
- екологічна експертиза та широке інформаційне забезпечення;
- раціональне природокористування;
- загальне роззброювання та використання засобів, що вивільняються, на відновлення екологічної рівноваги.
У світі існує ще безліч проблем планетарного масштабу. Так, у світового співтовариства
викликає серйозну заклопотаність зростаюча проблема споживання наркотичних засобів і СНІД
через їхній вплив на майбутнє дітей та молоді. Зловживання наркотичними засобами теж є свого роду забрудненням навколишнього середовища, яке носить транснаціональний характер (для
нього не існує меж). Однак на відміну від більшості форм забруднення навколишнього середовища отруєння наркотиками відбувається навмисно, торговці навмисно використовують слабкості людей і всіх економічних та правових систем.
І всі екологічні проблеми, і проблема зловживання наркотичними засобами, і проблема зараження вірусом СНІД є занадто широко розповсюдженими та складними проблемами, щоб з
ними змогла існувати яка-небудь одна країна. Необхідні зусилля всього світового співтовариства, але повинен працювати принцип «мислити глобально, діяти локально».
Усвідомлення гостроти й масштабності екологічних проблем, виявлення їх глобального та
регіонального характеру, створення екологічного угруповання та освіти створюють передумови
для формування екологічної культури (Д.С.Лихачов), у межах якої взаємини людини та природи постають як моральна проблема. Мова йде про розвиток екологічного творення – «формального»
(в навчальних закладах) і «неформального» (у межах громадських організацій, рухів та ін.).
У системі «формального» творення передбачається пропаганда знань в області відносин
між людиною і природою:
- у межах дошкільного творення – у вигляді гри, в якій у доступній формі пояснюється необхідність дбайливого відношення до рослинного і тваринного світу;
- у межах шкільного творення – на уроках біології, хімії, географії – обговорюються проблеми охорони природи і раціонального природокористування;
- у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах – на спеціальних факультетах читають відповідні курси: вивчення різних аспектів проблеми взаємин людини і середовища її проживання;
- передбачається освіта всіх фахівців на курсах підвищення кваліфікації.
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При тій або іншій формі творення головна мета – змінити відношення всіх членів суспільства до середовища проживання, підвищити відповідальність щодо відношення до природи, дати знання про те, як їй допомогти.
Екологічна революція переможе, коли люди зможуть зробити «переоцінку» цінностей, поглянути на самих себе як на невід'ємну частину природи, від якої залежить їхнє власне майбутнє і майбутнє їхніх нащадків.
♦♦♦♦♦

2.3. СТАН

ДОВКІЛЛЯ

ЄВРОПИ

Європейське агентство з охорони довкілля (ЄАОД) покликано надавати об’єктивну, надійну і порівнянну інформацію про стан довкілля в рамках розробки та оцінки європейської політики в цій області. Ця інформація надається шляхом періодичної підготовки звітів про стан
довкілля і його показників, що містять дані, використовувані для планування охорони довкілля
і такі, що мають відношення до етапів розвитку ЄС чи проведенню європейської політики.
У 1995 р. ЄАОД опублікувало перший звіт про пан-європейський стан довкілля “Стан навколишнього середовища в Європі: Оцінка Добржиш”, який охоплював інформацію щодо 46
країн і давав оцінку стану довкілля на той період по всій Європі, ґрунтуючись на даних в основному до 1992 р. “Оцінка Добржиш” була присвячена до Конференції міністрів довкілля всіх
європейських держав, що відбулася в Софії, Болгарія, у 1995 р. На цій зустрічі міністри прийняли даний Звіт як важливий опорний документ, на основі якого можна було б зробити оцінку
подальшого розвитку у відповідність з Екологічною програмою для Європи (ЕПЄ).
Звіт “Стан навколишнього середовища в Європі: Друга Оцінка” мав своєю метою дати
чітке представлення про стан довкілля в Європі в тих галузях, де заходи, які необхідно прийняти на національному чи міжнаціональному рівні, вважаються невідкладними. Він був
присв’ячений 4-й Конференції міністрів довкілля всіх європейських держав “Стан навколишнього середовища в Європі”, що відбулася в 1998 р. в Орхусе, Данія. Метою цих зустрічей є вироблення принципів і лінії поводження, спрямованих на поліпшення стану довкілля і
координації дій за рішенням екологічних проблем у пан-європейському регіоні, а також досягнення більш збалансованого розвитку в Європі.
Другий звіт будувався на основі “Оцінки Добржиш”, модернізував його і був сконцентрований на дванадцятьох ключових екологічних проблемах, визначених у попередньому звіті. Він
показував розвиток ситуації з початку дії ЕПЄ в 1991 р. (на практиці 1990 р. часто приймається
за відправний рік). Крім забезпечення інформацією про стан довкілля та існуючих тенденцій він
визначав основні соціально-економічні рушійні сили, що впливають на екологічну ситуацію в
Європі. Даючи чітке представлення про стан довкілля звіт визначав ключові галузі, що вимагали подальших дій.
Цей звіт був підготовлений ЄАОД разом з експертами з питань екології з багатьох
європейських країн. На жаль, механізми по збору погоджених даних по стані довкілля в
європейському масштабі усе ще неадекватні незважаючи на пріоритетність цього питання в
ЕПЄ. Даних для підготовки цього звіту виявилося недостатньо, для рішення подібної проблеми,
і цим порозумівається нерівномірне охоплення країн у звіті. Зокрема, не вдалося уникнути ухилу у бік країн Західної Європи. Проте, звіт давав самий вичерпний і надійний огляд, а висновки
спиралися на значний обсяг вихідних даних із усієї Європи.
У звіті приводиться оцінка динаміки розвитку приблизно за 5 років кожного з 12 ключових європейських екологічних проблем, визначених у “Оцінці Добржиш”: зміна клімату; виснаження стратосферного озонового шару; закисление; тропосферний озон; хімікати; відходи;
біорізноманіття; поверхневі (материкові) води; морське і берегове середовище; деградація
ґрунтів; стан міського середовища; ризики технологічного і природного характеру.
У звіті проводиться розходження між прогресом розвитку політики рішення проблем і
прогресом чи стану якості довкілля, що іноді не поспіває за прогресом політики. Неминуче
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інформаційна база для цієї оцінки більш заслуговує довіри для одних областей, чим для інших.
Особливо слабка вона у відношенні хімічних речовин, розмаїтості тваринних і рослинних особнів (біорізноманіття) і міського середовища. Таким чином, наприклад, нульовий показник, що
характеризує прогрес розвитку політики, спрямованої на рішень проблеми виснаження озону в
тропосфері, ґрунтується на більш міцному підході і розумінні, чим аналогічний показник, що
відноситься до хімічних речовин, що де змінюється сприйняття супутніх проблем і серйозна
недостача даних утруднює спроби оцінки.
Питання забруднення атмосфери не можуть обмежуватися рамками однієї країни, і протягом багатьох років у Європі і за її межами починалися активні спроби, спрямовані на
координацію політики і дій, що стосується зниження викиду шкідливих речовин і поліпшення
стану атмосфери. У більшості європейських країн ці дії привели до значного зниження викидів
деяких речовин, що загрожують стану довкіллю і здоров’ю людини, у числі яких сірчистий
ангідрид, свинець і речовини, що викликають виснаження озонового шару, а також у меншому
ступені до скорочення виділень окисів азоту і неметанових летучих органічних сполук
(НМЛОС).
Хоча оцінка в звіті щодо Конвенції ЄЕК ООН про трансграничне забруднення повітря
далекого радіуса дії була зроблена для всього регіону, нормативи визначені тільки для країнучасниць Конвенції.
У Західній Європі ці зміни відбулися головним чином завдяки виконанню вимог політики,
спрямованої на скорочення викидів, а також завдяки структурним змінам у сфері промислового
виробництва і переходу на більш чисті види палива. У Центральній і Східній Європі дія заходів
для зниження викидів було припинено в результаті різкого скорочення споживання енергії і
промислового виробництва, що пішли за структурними економічними змінами, що привели до
значного зниження виробництва і викидів.
Незважаючи на очевидний прогрес існувала потреба надалі зниженні викидів в атмосферу
деяких забруднюючих речовин для досягнення вже намічених і нових цілей. Дотепер основне
зниження викидів досягалося в результаті економічних змін і мір, спрямованих на великі
об’єкти в промисловості та енергетиці. У порівнянні з ефективним зниженням вмісту свинцю
в бензині, менш удалим було скорочення викидів з таких дифузійних джерел як транспорт і
сільське господарство, що по своїй природі більш важко піддаються контролю і для який
потрібна більш тісна інтеграція екологічної та інших політик.
Незважаючи на те, що було досягнуте деяке зниження викидів газів, що викликають парниковий ефект (викиди диоксиду вуглецю по всій Європі знизилися з 1990 по 1995 р. на 12 %, а
в Західній – на 3 %), багато з цих скорочень відбулися в результаті економічних змін, таких як
закриття численних підприємств важкої промисловості в Східній Європі, а також перехід з
вугілля на газ у деяких країнах Західної Європи.
Сектор енергопостачання є самим великим джерелом викидів диоксиду вуглецю (близько
35 % у 1995 р.) із приблизно рівними частками викидів із промислового, транспортного
секторів, а також з домашнього господарства і торгівлі (приблизно по 20 %) із усі зростаючою
часткою транспорту. За прогнозами самого останнього сценарію ЄЕК ООН “бізнес як звичайно” між 1990 і 2010 р. очікується зростання викидів двоокису вуглецю на 8 %, що яскраво
контрастує з поточним плановим зниженням викидів на 8 % (для 6 газів, включаючи окис вуглецю) для ЄС, як про це було заявлено в Токіо в 1997 р. Зовсім очевидно це зажадає здійснення
заходів на всіх рівнях для впливу на економічні сектори, якщо планується досягти мета, поставлену в Кіото.
Виконання Монреальского протоколу і його наступних доповнень знизило світове виробництво і викиди речовин, що сприяють виснаженню озонового шару на 80-90 %. Подібне зниження було досягнуто в Європі. Однак, для того, щоб рівень озону в стратосфері був
відновлений, будуть потрібні багато десятиліть унаслідок постійної присутності озоноруйнівних речовин у вищих шарах атмосфери. Це вказує на важливість зниження викидів цих речовин, що залишилися (НСFС, метил бромід) і гарантувати виконання намічених мір для того,
щоб наблизити час відновлення озонового шару.
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З часу після “Оцінки Добржиш” у 1998 р. у питанні контролю за проблемою підкислення
намітився деякий прогрес, головним чином, у результаті безупинного скорочення викидів
сірчистого ангідриду (на 50 % з 1980 по 1995 р. по всій Європі). Виділення окисів азоту та
аміаку скоротилося на 15 %. Однак, приблизно для 10 % поверхні Європи рівень кислотного
осадження усе ще занадто високий.
Що стосується викидів із транспортного сектора, то тут екологічна політика не встигала за
зростом кількості автомобілів і їхнім використанням, що зводило нанівець такі технічні удосконалення, як зростаюче застосування на легкових автомобілях більш чистих двигунів і каталізаторів вихлопних газів. У результаті транспортний сектор зайняв домінуюче місце серед джерел
забруднення повітря викидами окисів азоту. Величезний потенціал росту чатсного транспорту в
Центральній і Східній Європі, а також у СНД видно загострить цю проблему.
Незважаючи на зростаючий рівень транспортного руху у всій Європі з 1990 по 1995 р. Було досягнуто значне зниження (14 %) викидів субстанций, що руйнують озон, завдяки застосуванню сполучення заходів контролю в різних секторах економіки, а також економічної
реструктуризації в Східній Європі. Однак, літній смог, викликуваний високими концентраціями
тропосферного озону, усе ще спостерігався в багатьох європейських країнах, загрожуючи здоров’ю людини і стану рослинності. Щоб досягти відчутного зниження концентрацій тропосферного озону будуть потрібні подальші заходи для значного скорочення викидів NОх і інших
НМЛОС у всій Північній півкулі.
Другим етапом після Протоколу про викиди NОх 1988 р. Конвенції про трансграничне забруднення повітря далекого радіуса дії під егідою ЄЕК ООН (CLRTAP) є багатоцільовий Протокол, що охоплює багато видів забруднюючих речовин, і спрямований на рішення проблем
фотохімічного забруднення, підкислення і евтрофікації. Емісії швидко зростаючого транспортного сектора, головного винуватця забруднення повітря викидами NОх у всій Європі та викидів
НМЛОС у Західній Європі, буде особливо важко тримати під контролем. У Східній Європі основним джерелом викидів НМЛОС усе ще є промисловість, але це положення може змінитися в
зв’язку з прогнозованим ростом транспортного сектора.
Збиток, заподіюваний довкіллю і здоров’ю людини хімічними відходами, важко визначити
через великий спектр хімічних речовин, що знаходяться в застосуванні, а також через недолік
знань про те, якими шляхами вони проникають у довкілля і накопичуються в ньому, і як вони
впливають на людину і якість середовища.
Через труднощі оцінки токсичності багатьох потенційно небезпечних хімічних речовин,
що знаходяться в чи застосуванні вивільнених (а також їхніх сумішей), використовуються деякі
стратегії, спрямовані на зниження хімічного “навантаження” на довкілля за допомогою повного
чи припинення ж скорочення їхнього використання. Сьогодні підвищена увага приділяється таким новим документам, як Програми по добровільному скороченню, а також Переліки токсичних виділень/Реєстри викидів забруднюючих речовин.
Підраховано, що сумарна кількість відходів зрослася з 1990 по 1995 рр. майже на 10 %.
Однак, частково цей явний зріст може бути віднесений за рахунок удосконалення моніторингу
відходів. У більшості країн в організації видалення відходів превалює найдешевший з доступних способів – поховання. Скорочення відходів до мінімуму і запобігання їхньої появи вважаються найбільш оптимальними рішеннями проблеми видалення відходів, хоча дотепер повсюдного прогресу в цьому напрямку поки не відзначено. Повторна переробка відходів може мати
більший успіх у країнах у з розвитий інфраструктурою по видаленню відходів.
У країнах Центральної і Східної Європи, а також у СНД пріоритетним у справі удосконалення утилізації міських відходів є краще сортування відходів, їх кваліфіковане захоронення,
упровадження на місцевому рівні ініціатив по вторинній переробці, а також проведення недорогих пресувальних робіт і поховання в обраних для цієї мети місцях.
У 1998 р. з часу “Оцінки Добржиш” повсюдний вплив антропогенної діяльності
(інтенсивне сільське господарство, лісівництво, урбанізація і розвиток інфраструктур, усіляке
забруднення) на біорізноманіття зросло.
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Вплив, що робиться людиною, є результатом однакової і все зростаючої
великомасштабної діяльності в галузі сільського господарства і лісівництва, розчленовування
ландшафту (що приводить до ізоляції природних ареалів і видів), насичення хімічними речовинами, вилучення природних вод, порушення рівноваги і залучення далеких видів. Існує безліч
національних і міжнаціональних ініціатив по охороні природи, але їхнє виконання просувається
повільно. Деякі цільові заходи для захисту природи, що починаються на місцевому рівні, мають
позитивні результати, але прогрес у відношенні екологічно стійкого сільського господарства
досягнутий незначний.
Деякі райони країн ЄС і СНД мають таку перевагу, як безупинні ареали щодо неушкоджених лісів лісів і інших природних місць заселення. Однак, вони можуть піддатися негативним
впливам, викликаним економічними змінами і розвитком, якщо превентивними заходами не
будуть заплановані в ЕПЄ, у Національних економічних програмах розвитку, у відповідних
фінансових механізмах, а також у документах угод для країн, що вступають у ЄС. У ЕПЄ особлива увага приділяється дбайливому відношенню до природних ресурсів, що включають
територіальні, морські і прибережні води. Проте загроза для них ще зберігається.
Хоча за останні десятиліття інтенсивність водовикористання була постійна чи навіть скоротилася в багатьох западно- і східноєвропейських країнах, потенційна недостача води усе ще
зберігається, особливо в міських ареалах. Продовжують являти собою проблему витоку з
розподільних систем у деяких країнах і неефективне використання води у всіх державах.
Якість ґрунтових вод і, як наслідок, здоров’я людини перебувають під загрозою через
високі концентрації нітратів, застосовуваних у сільському господарстві. Концентрації
пестицидів у ґрунтовій воді звичайно перевищують максимально припустимі для ЄС, і багато
країн відзначають забруднення ґрунтових вод важкими металами, вуглеводнями і хлорованими
вуглеводнями. На поліпшення якості ґрунтових вод підуть багато років через той час, що
потрібно на влучення і проходження забруднюючих речовин через ґрунтові води.
З 1990 р. у Європі не було відзначено ніякого повсюдного поліпшення якості річкової води. Незважаючи на зниження на 40-60 % надходжень фосфору в середовище за останні 5 років
у результаті заходів, прийнятих у промисловості, обробки стічних вод і збільшення використання в домашнім господарстві безфосфатних миючих засобів, як про це говорилося в “Оцінці
Добржиш” евтрофікація рік, озер, резервуарів і прибережних морських вод залишається
пов’язаної з підвищеними рівнями поживних речовин у багатьох районах. Багато європейських
морів продовжують піддаватися необмеженому вилову риби, а запаси багатьох видів серйозно
виснажилися, що відбито в ЕПЄ у виді заклику до розвитку щадящого рибальства.
Ерозія і засолення ґрунтів залишаються серйозними проблемами в багатьох районах,
особливо в Средиземноморском регіоні. Незначний прогрес досягнуть в галузі збереження
ґрунтів, ще одній пріоритетній темі Європейської програми. Існує велика кількість забруднених
ділянок, що вимагають оздоровлення. Було визначено 300000 потенційно забруднених ділянок,
головним чином у Західній Європі, особливо в районах з давньою традицією розміщення
підприємств важкої промисловості. У Східній Європі, де зосереджена велика кількість забруднених військових зон, була необхідна додаткова інформація для точної оцінки масштабу проблеми.
Міське населення в Європі продовжувало збільшуватися, а в європейських містах продовжують спостерігатися ознаки екологічного стресу: погана якість повітря, надмірний шум, перевантаженість дорожнього руху, втрата зелених насаджень, деградація історичних будинків і
пам’ятників.
Незважаючи на те, що з часу “Оцінки Добржиш” у 1998 р. були деякі позитивні зрушення,
наприклад, як міське повітря, численні стресові фактори, особливо пов’язані з транспортом,
усе швидше приводили до погіршення якості життя і здоров’я людини. Позитивним є зріст зацікавленості на місцях (у містах) – рух Agenda 21. Більш 250 європейських міст підписали Аалборгскую хартію європейських великих і малих міст по стійкому розвитку. Здійснення політики
і документів Agenda 21, що обіцяють значний прогрес при погоджених дій місцевих
організацій, швидко стають найбільше ефективною стратегією в містах.
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Крім стресів, постійно викликуваних щоденною антропогенною діяльністю, європейське
довкілля піддається нечастим впливам технологічних аварій і природних катастроф.
Опубліковані дані показують, що число промислових аварій у ЄС на одиницю діяльності
скорочується. Однак є мало даних про положення речей у Центральній і Східній Європі, а також у СНД. Збиток, заподіюваний у Європі повенями та іншими стихійними лихами по
кліматологічним причинам, зростає, ймовірно в силу антропогенного утручання, наприклад,
змін ландшафту (включаючи ущільнення ґрунтів вод міськими територіями і елементами
інфраструктури), а також у результаті все частіших екстремальних погодних катаклізмів.
Наведеная оцінка говорить про те, що незважаючи на деяке ослаблення негативного впливу на довкілля, до радикального поліпшення чи стану якості довкілля в Європі це не привело. У
деяких випадках це порозумівається природною тимчасовою затримкою (у таких процесах як
виснаження стратосферного озонового чи шару нагромадження фосфору в озерах). Однак, у багатьох випадках початі міри мають занадто обмежений характер у порівнянні з масштабом і
складністю проблеми (наприклад, літній смог чи пестициди в ґрунтових водах).
Європейська екологічна політика традиційно концентрує свої зусилля на контролі за забрудненням у його джерела і на захисті визначених ділянок середовища. Недавно пріоритет
придбала інтеграція екологічних рішень в інших галузях, а також стимулювання стійкого розвитку.
Транспорт, енергетика, промисловість і сільське господарство є ключовими секторними
“рушійними силами”, що роблять негативний вплив на стан довкілля в Європі. Вироблення
екологічних стратегій і їх ефективне проведення в життя дуже різні в цих секторах. У промисловому й енергетичному секторах здійснення екологічної політики досить задовільно, але
деякі галузі усе ще вимагають контролю (наприклад, ефективність використання енергії, поновлювана енергія), сільське господарство охоплене екологічною політикою в меншому ступені і в
даний час багато чого в його концепції переглядається., положення в транспортному секторі
залишається незадовільним.
Транспорт. Обсяг вантажних перевезень у всій Європі зріс з 1980 по 1998 р. на 54 % (в
т/км), пасажирських – на 46 % з 1985 р. (пасажир/км, тільки для ЄС), а кількість пасажирів, перевезених під повітря, виросло на 67 % з 1985 р. У транспортному секторі більш, ніж у будьякому іншому, екологічні політики не поспівають за темпами його розвитку, і проблеми
транспортної перевантаженості, забруднення повітря, шуму усі зростають. Донедавна розвиток
транспортного сектора скрізь вважалися основний складової економічного рости і розвитку.
Уряду поставили перед собою задачу розробки необхідної інфраструктури, при цьому
екологічні задачі обмежувалися контролем над дотримання стандартів для вихлопних газів
автомобілів і поступовим поліпшенням якості палива, а також прагненням зробити маршрути
транспорту предметом екологічної оцінки.
Звіт 1998 р. показує, що в справі досягнення цих обмежених цілей на більшій частині
Європи були зроблені деякі кроки вперед. Проте триваючий ріст транспортного руху і
транспортної інфраструктури привели до повсюдного збільшення екологічних проблем,
пов’язаних із транспортом, і до підвищення уваги громадськості до них. У результаті сьогодні
проводяться більш фундаментальні дослідження зв’язків економічного розвитку з ростом
транспортного руху.
Робилися спроби стримування потреб у транспорті, стимулювання більшого використання
суспільного транспорту, а також заохочення нових моделей житлових і виробничих зон, що могли б знизити потреба в транспорті. Цей перехід на більш доцільну транспортну модель буде
нелегко здійснити, тому що за традиційним підходом до розвитку та інфраструктури коштують
серйозні політичні сили, і повсюдно в Європі суспільний транспорт поступається місцем частці
Споживання енергії, що є основною причиною кліматичних змін і багатьох аспектів забруднення атмосфери, у Західній Європі залишалося в 1998 р. на істотно високому рівні з часу
“Оцінки Добржиш”.
У Центральній і Східній Європі та у СНД внаслідок економічної перебудови споживання
енергії упало з 1990 р. на 23 %, але після підйому економіки очікується новий ріст енергоспо142

живання. Велика ефективність у виробництві і використанні енергії є ключовою вимогою більш
екологічно стійкої енергетичної політики. Відносно низькі ціни на енергію в Західній Європі не
можуть слугувати достатнім стимулом для здійснення економічно ефективних перетворень. В
даний час енергетична віддача збільшувався приблизно на 1 % у рік, але ВВП (валовий
внутрішній продукт) продовжував зростати приблизно на 2-3 % щорічно.
У Західній Європі раніше було широке поле для удосконалювання енерговіддачі, особливо
в транспортному і домашньому секторах, але досвід показує, що поки ціни на тверде паливо залишаються низькими, для досягнення цих удосконалень будуть потрібні більш енергійні заходи. У Східній Європі економічне зближення з Заходом може повернути існуючу тенденцію у
бік меншого споживання енергії і привести до поновлення викидів газів, що викликають парниковий ефект, та інших забруднювачів повітря, особливо в промисловому, транспортному і домашньому секторах. Тому тут також, як видно, будуть потрібні заходи, що стимулюють
ефективність використання енергії у виробництві і споживанні.
Промисловість. Відносний вплив промисловості на зміни клімату, закисление, тропосферний озон і забруднення вод скоротилося в 1998 р. з часу “Оцінки Добржиш”. По всій Європі
вплив малих і середніх підприємств на довкілля також було велике, як і потенціал їхнього удосконалення. Як правило, на малих і середніх підприємств не проводилося заходів екологічного
характеру.
У Західній Європі екологічні задачі інтегруються в промислові плани, що виражається в
зменшенні загальної кількості промислових викидів у повітря і води. Однак подібна інтеграція
була не характерної для Східної Європи, що свідчило про необхідність організації в цих країнах
добре спланованих і добре фінансово-забезпечених структур для здійснення і впровадження
екологічного законодавства, а також для більш широкого застосування в бізнесі екологічних
систем керування. У випадку відновлення значної частини системи виробництва може відбутися “технологічна чехарда”.
Сільське господарство. У минулому сільськогосподарська політика була спрямована головним чином на максимальне виробництво продовольства і на збереження фермерських
доходів. Не дуже давно в ця політика стала приділяти увагу екологічним вимогам і потребам в
екологічно стійкому сільському господарстві. Оцінка показує, однак, що має бути довгий шлях
у цьому напрямку.
У Західній Європі з 1993 по 1998 р. врожайність зросла за рахунок прогресу сільськогосподарських технологій. Застосування неорганічних добрив і пестицидів (у розрахунку на масу
активної речовини) знизилося (хоча, як це говорилося вище, це не привело до негайного поліпшення якості ґрунтових вод), але використання вод на сільськогосподарські нестатки продовжувало збільшуватися.
З ростом поголів’я худоби, добрив тваринного походження і виділень азотних з’єднань евтрофікація перетворилася у велику проблему для Північно-західної Європи, і її актуальність
зростала також у Південній Європі. Природні ареали і біорізноманіття в багатьох районах були
і залишаються під погрозою через інтенсифікацію сільського господарства, зросту і поширення
нових поселень.
Окремі країни почали симулювати ведення екологічно більш нешкідливого фермерського
господарства, але екологічні розуміння по колишньому є лише малою частиною САР. Виконання рішень ГАТТ і реформа САР можуть привести в майбутньому до подальшої раціоналізації і
спеціалізації сільськогосподарського виробництва і до відмовлення від маргінальних земель.
Однак, прямої взаємозалежності між відмовленням від маргінальних земель і впливом на біорізноманіття не існує.
У Східній Європі структурне реформування, модернізація і диверсифікованість
сільськогосподарського сектора залишаються пріоритетними. Складність і невизначеність
ситуації утрудняють добуток всеосяжної оцінки впливу цих перетворень на довкілля.
Досягнень припустимих рівнів шкідливих впливів на довкілля і використання ресурсів
вимагає важливих технологічних прогресивних рішень і зрушення у бік ресурсосберегающих і
екологічно нешкідливих видів діяльності. Якщо на національному рівні намічається якийсь
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прогрес у справі вироблення політики з урахуванням екологічних вимог при прийнятті рішень
(таких як плани екологічних чи заходів вимоги до стратегічних екологічних оцінок), ще дуже
багато чого потрібно зробити, щоб упровадити це в пан-європейському масштабі.
Однак, буде потрібно ще чимало удосконалень, щоб перебороти негативні впливи, що
здійснюються на довкілля зростанням виробництва і споживання, особливо в Центральній і
Східній Європі та у СНД. У цих країнах економічна перебудова і технологічне відновлення
надає можливість уникнути деякі марнотратні технології Західної Європи.
Зміни клімату. Середньорічна європейська температура повітря зросла з 1990 по 1998 р.
на 0,3-0,6 оС. Прогноз по кліматичних моделях показує подальше підвищення, вище рівнів 1990
р. на 2 оС до 2100 р. з великим підвищенням на півночі Європи, чим на півдні. Потенційні
наслідки цього явища включають підвищення рівня моря, більш часті і сильні шторми, повені і
посухи, зміни в продуктивності біоти і продовольства. Серйозність цих наслідків буде залежати
частково від ступеня проведення в майбутньому адаптаційних заходів.
Щоб гарантувати, що подальший підйом температур не перевищить 0,1 оС у десять років, і
що підвищення рівня моря не складе більш 2 см за десять років (попередні обмеження, прийняті
для забезпечення стійкості) необхідно, щоб промислово розвиті країни знизили викиди газів,
що приводять до парникового ефекту (диоксид вуглецю, метан, окис азоту і різні галогеніровані
з’єднання) до 2010 р. на 30-55 % від рівнів 1990 р.
Подібні скорочення набагато перевищують зобов’язання, прийняті розвинутими країнами
на 3-й Конференції Сторін Рамковой конвенції ООН про зміну клімату в Кіото в 1997 р. Вони
вказували скорочення викидів “парникових газів” у більшості європейських країн до 2010 р. на
8 % стосовно рівня 1990 р. Деякі країни Центральної і Східної Європи зобов’язалися знизити
викиди цих газів до 2010 р. на 5-8 % у порівнянні з 1990 р., у той час як Російська Федерація і
Україна зобов’язалися стабілізувати викиди на рівні 1990 р.
Важко сказати, чи зуміє ЄС досягти спочатку намічені цілі Рамковой конвенції,
встановлені в 1992 р., по стабілізації викидів диоксиду вуглецю (найважливіший “парниковий
газ”) у 2010 р. на рівнях 1990 р., тому що за прогнозами кількість викидів до 2010 р. зросте в
порівнянні з 1990 р. на 5 %. Крім того, на відміну від наміченої в Кіото мети по 8 % скороченню
групи “парникових газів” (шість компонентів, включаючи диоксид вуглецю), самий останній
сценарій “бізнес як звичайно” (до Кіото) прогнозує на період з 1990 по 2010 рр. 8 % підвищення
емісій диоксиду вуглецю, при цьому найбільший зріст (39 %) приходиться на транспортний
сектор.
Пропозиція, висунута як один з кардинальних заходіів на рівні Співтовариства, енергетичний вуглецевий податок, ще не було прийнято, але в деяких країнах Західної Європи уже
введені такі податки (Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія і Швеція). Крім того, існує велика розмаїтість інших заходів для скорочення викидів СО2, деякі з них беруться на озброєння в
різних європейських країнах і ЄС. Ці міри включають програми по підвищенню енерговіддачі,
комбінування установки з виробництва теплової та електроенергії, перехід з вугілля на природний газ і/чи деревину, заходи, спрямовані на зміну транспортної моделі, а також заходи, що
сприяють збільшенню поглинання вуглецю за допомогою лісонасаджень.
Використання енергії з перевагою викопних видів палива є основним джерелом викидів
диоксиду вуглецю. У Західній Європі в 1990-1995 рр. викиди диоксиду вуглецю при
використанні викопних видів палива скоротилися на 3 % у результаті економічного спаду,
реконструкції промисловості в Німеччині і переходу з вугілля на газ в електроенергетиці. Ціни
на енергію в Західній Європі за останнє десятиліття залишалися стабільними і на відносно
низькому рівні в порівнянні з минулим, що сприяло слабкому стимулюванню заходів щодо
підвищення ефективності. Інтенсивність енергетики (кінцеве споживання енергії на одиницю
ВВП) падала тільки на 1 % у рік з 1980 р.
Моделі використання енергії перетерпіли помітні зміни за 1980-1995 рр. Використання
енергії в транспортному секторі виросло на 44 %, у промисловості скоротилося на 8 %, на 7 %
зросло використання інших видів палива, що з’явилося відображенням зросту автодорожніх пе-
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ревезень і відходу про енергоємну важку промисловість. Загальне споживання енергії зросло на
10 % з 1985 по 1995 рр.
У Західній Європі частка ядерної енергії в загальному енергозабезпеченні збільшилася з 5
до 15 % у 1985-1995 рр., при цьому у Швеції і Франції частка ядерної енергії складає близько 40
% про їхній загальний обсяг енерговитрат. У СНД частка ядерної енергії в загальному
енергозабезпеченні зросла з 2 до 6 % з 1980 по 1994 рр., а в країнах у Центральної і Східної
Європи з 1 до 5 %. У Болгарії, Литві і Словенії ядерна енергія задовольняє близько 1/4 потреби
в енергії цих країн.
У Східній Європі викиди двоокису вуглецю при використанні викопних видів палива впали на 19 % у 1990-1995 рр., головним чином у результаті перебудови економіки. Використання
енергії в транспортному секторі в Центральній і Східній Європі скоротилося за цей період на 3 і
на 38 % у СНД. Інтенсивність споживання енергії в Центральній і Східній Європі в 3 рази вище,
ніж у Західній Європі, а в СНД, імовірно, вище в 5 разів, тому тут є значний потенціал для
енергозбереження. В основоположному сценарії “бізнес як звичайно” очікується, що споживання енергії в 2010 р. буде на 11 % нижче, ніж у 1990 р. у СНД і на 4 % вище, ніж у 1990 р. у
країнах Центральної і Східної Європи.
У Центральній і Східній Європі й у СНД викиди метану скоротилися на 40 % у 1980-1995
рр. Однак, у Європі ще є значне поле діяльності і галузі скорочення викидів, зокрема з
газорозподільних систем і у вугільній промисловості, крім того, значною мірою може бути
скорочене використання мінеральних добрив.
У зв’язку з поступовим припиненням виробництва відбулося швидке скорочення емісій
фреонів (СFСs). Однак використання і викиди їхніх замінників, НСFСs (які також відносяться
до “парникових газів”), зростає, так само як і недавно ідентифікованих “парникових газів” (SF6,
НFСs РFСs, що входять у групу газів, про зниження викидів яких була досягнута домовленість
у Кіото).
Виснаження стратосферного озонового шару. Заходи, розпочаті на міжнародному рівні
для захисту озонового шару, дозволили знизити світове виробництво речовин, що виснажують
озоновий шар, на 80-90 % від їхньої максимальної кількості за 1992-1998 рр. Річні викиди також швидко скоротилися. Однак, тимчасові затримки в атмосферних процесах такі, що ніяких
результатів цих заходів поки не можна очікувати ні у відношенні концентрації озону в стратосфері, ні в кількості ультрафіолетового В-випромінювання (UV-В), що досягає поверхні.
Очікується, що в період з 2000 по 2010 рр. потенціал усіх різновидів речовин, що руйнують озоновий шар, хлору і брому (СFСs, галогени тощо) у стратосфері досягне свого максимуму. Над Європою кількість озону в атмосфері за 1975-1995 рр. скоротилося на 5 %, що дозволило великій кількості UV-В випромінювання проникнути в нижні шари атмосфери і досягти поверхні землі.
Навесні над Арктичними регіонами спостерігалися великі локалізовані зниження
концентрації стратосферного озону. Наприклад, загальна кількість озону над Північним полюсом було в березні 1997 р. на 40 % нижче норми. Ці зниження схожі, але менш катастрофічні,
чим ті, які спостерігалися над Антарктикою, але все рівно підкреслюють необхідність постійної
політичної уваги до виснаження озонового шару в стратосфері.
Відновлення озонового шару, на яке підуть багато десятиліть, може бути прискорене шляхом більш швидкого припинення виробництва НFСs і метил броміду, більш безпечною
деструкцією СFСs і галонов у сховищах і інших резервуарах, а також запобіганням контрабанди
руйнуючих озон речовин.
Закисление. З часу складання “Оцінки Добржиш” у 1998 р. спостерігалося деяке ослаблення дії кислотного осадження, що відбуває внаслідок викидів сірчистого ангідриду, окисів азоту
і аміаку в прісну воду, при цьому в багатьох ареалах відзначалося часткове відновлення безхребетної фауни. Життєздатність багатьох лісів усе ще знижувалася, але це явище не обов’язкове
пов’язано з закислением: причиною цього можуть бути довгострокові впливи кислотного осадження на ґрунти. На підданих кислотному забрудненню територіях спостерігалася підвищена
рухливість алюмінію і важких металів, що викликають забруднення ґрунтових вод.
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Осадження закисляющих речовин скоротилося приблизно з 1985 р. Критичного ж навантаження (рівні осаджень, вище яких очікуються довгострокові шкідливі впливи) усі на території
Європи ще на 10 % перевищують норму, особливо в Північній і Центральній Європі. Викиди
сірчистого ангідриду в Європі скоротилися на половину за період 1980-1995 рр. Загальна
кількість викидів азоту (окису азоту плюс аміак), що залишалося приблизно постійним у період
з 1980 по 1990 рр., знизилося в 1990-1995 рр. приблизно на 15 %, причому найбільше зниження
приходиться на країни Центральної і Східної Європи і на СНД.
Транспортні сектор став одним з найбільших джерел викидів окисів азоту, на його частку
в 1995 р. приходилося 60 % від загальної кількості. За період з 1980 по 1994 рр. вантажні
автодорожні перевезення збільшилися на 54 %, пасажирські автодорожні перевезення зросли за
період з 1985 по 1995 рр. на 40 %, а авіапасажирські перевезення збільшилися на 67 %.
У Західній Європі впровадження каталізаторів вихлопних газів привело до скорочення
викидів у транспортному секторі. Однак, віддача від таких мір відбувається досить повільно через низький темп обороту парку транспортних засобів. У країнах Центральної і Східної Європи,
а також у СНД мається великий потенціал росту приватного транспорту, але також і великий
потенціал для удосконалення енерговіддачі в транспортному секторі.
Заходу для боротьби з закислением тільки частково виявилися успішними: ціль протоколу
Конвенції по трансграничному забрудненню повітря (CLTRAP) по стабілізації викидів окисів
азоту до 1994 р. на рівні 1987 р. була досигнута, але не всіма 21 учасниками і при цьому, деякі
учасники, а також і не учасники Конвенції досягли значного скорочення викидів; 5-й План дій
Європейської Комісії з довкілля було спрямовано на 30 % скорочення викидів окисів азоту в
період з 1990 по 2000 рр., але до 1995 р. було відзначено тільки 8 % зниження.
Ціль першого Протоколу CLTRAP про зниження до 1993 р. викидів сірки на 30 % у
порівнянні з рівнем 1980 р. була досягнута усіма 21 учасникам, а також п’ятьма неучасниками.
Однак, кілька європейських країн (наприклад, Португалія і Греція) не знизили викиди сірки за
цей період на дану кількість. Для досягнення довгострокової мети, що полягає в неперевищенні
критичних навантажень, потрібні були додаткові заходи. Ціль 5-го Плану дій Комісії з довкілля,
що полягала в зниженні до 2000 р. викидів сірчистого ангідриду на 35 %, була досягнута в
цілому по ЄС у 1995 р. (загальне скорочення на 40 %), а також більшістю держав-учасників.
На стадії розробки в ЄС знаходиться Протокол CLTRAP по сірці, спрямований на
довгострокові цілі, слідом за 5-им Планом дій Комісії з довкілля, у якому обговорене зниження
зміст сірки в нафтопродуктах, скорочення викидів з великих установок, що спалюють, і встановлення обмежень для дорожнього автотранспорту. Зараз обговорюється проміжна мета стратегії ЄС по закислению, що полягає в 55 % зниженні викидів окисів азоту в період 1990-2010 рр. Для того, щоб ця мета
була досягнута, особлива увага повинна бути приділена викидам у транспортному секторі.
Тропосферний озон. Концентрація озону в тропосфері (від рівня землі до 10-15 км) по всій
Європі в 3-4 рази вище його концентрації в доіндустріальну епоху головним чином унаслідок
швидкого росту емісій окислів азоту, джерелом яких з 1950-х рр. є промисловість і автомобільний транспорт. Рік від року мінливість метеорологічних прогнозів не давала можливості визначити тенденції в наявності випадків високих концентрацій озону.
Граничні концентрації, установлені з метою захисту здоров’я людини, рослинності і екосистем часто перевищуються в багатьох європейських країнах. У ЄС приблизно 700 звертань у
лікарню за період березень-жовтень 1995 р.(75 % з цього числа приходиться на Францію, Італію
і Німеччину) може бути віднесене на рахунок перевищення граничних концентрацій озону.
Приблизно 330 мільйонів людей у ЄС можуть відчути на собі принаймні один раз у рік перевищення граничної концентрації озону.
У 1995 р. захисний поріг для рослинності був перевищений у більшості країн ЄС. У деяких країнах були зареєстровані перевищення, що продовжувалися більш 150 днів. У той же рік
майже на всій території ЄС лісові масиви і орні землі постраждали внаслідок перевищення припустимих порогів концентрацій.
Викиди найважливіших руйнівників озону, окисів азоту і НМЛОС виросли в період кінця
1980-х рр., а потім знизилися на 14 % протягом 1990-1994 рр. Транспортний сектор є основним
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постачальником окисів азоту. У Західній Європі транспорт є також основним джерелом викидів
НМЛОС, у той час як у Центральній і Східній Європі та у СНД головним їхнім джерелом є
промисловість.
Задоволення вимог стосовно окисів азоту, поставлених CLTRAP у Протоколі по NОх і 5-м
Планом дій Комісії з довкілля привело б до зниження максимальних концентрацій озону тільки
на 5-10 %. Досягнення довгострокової мети по неприпустимості перевищення граничних рівнів
буде критично залежати від повсюдного знижень концентрацій тропосферного озону. Це
зажадає вживання заходів по викидах джерел забруднювачів (окису азоту і НМЛОС), що охоплюють усю Північну півкулю. Перший етап – установлення нових національних меж викидів на
основі нового багатоцільового Протоколу.
Хімічні речовини. З часу складання “Оцінки Добржиш” хімічна промисловість у Західній
Європі продовжувала розвиватися, при цьому з 1993 р. зростання виробництва перевищує ВВП.
Рівень виробництва в Центральній і Східній Європі, а також у СНД із 1989 р. значно понизився, одночасно зі зниженням ВВП, але з 1993 р. виробництво в деяких країнах було частково
відновлене. Кінцевий результат полягає в тім, що потік хімічних речовин через економіку
Європи знову підсилився.
Дані по емісіях хімічних речовин нечисленні, але очевидно, що вони поширені повсюдно,
включаючи тканини тварин і людини. Європейський реєстр існуючих хімічних речовин
нараховує понад 100000 хімічні сполуки. Шкода, наносимый багатьма з цих хімікатів,
залишається невизначеним через відсутність знань про їхню концентрацію і шляхи міграції і
нагромадження в довкіллі, так само як і про вплив їх на людину та інші форми життя.
Однак є деяка інформація, наприклад, по важких металах і стійким органічним забруднюючим речовинам (СОЗР). Хоча викиди деяких з цих речовин знижуються, їхньої
концентрації в довкіллі є проблемою, особливо в сильно забруднених районах і западинах, таких як Арктичного і Балтійського моря. Незважаючи на те, що виробництво деяких з СОЗР було припинено, багато інших речовин з аналогічними якостями продовжують вироблятися у великих кількостях.
Недавно стали викликати занепокоєння речовини, нібито, “що руйнують ендокринну систему”: СОЗР і деякі з органо-металічних з’єднань, що, можливо, є причиною в системі
відтворення світу диких тварин і людини. У той час як є приклади таких впливів на морських
тварин, свідчень для встановлення причинного зв’язку між цими хімічними речовинами і порушеннями в системі відтворення в людей дотепер недостатньо.
Через труднощі і високу вартість оцінки токсичності великої кількості потенційно небезпечних хімічних речовин, що знаходяться в застосуванні, особливо тих, які можуть впливати на
систему відтворення і володіти невротоксикологічним ефектом, що існують зараз контрольні
стратегії, як OSPAR – Конвенція по захисту Північного моря, націлені на зниження “навантаження” хімічних речовин на довкілля за допомогою чи виключення ж скорочення їхнього чи застосування викидів. Очікується що ЄЕК ООН закінчить підготовку двох нових протоколів з
викидів у повітря трьох важких металів і 16 СОЗР відповідно до CLTRAP 1998 р.
З моменту складання “Оцінки Добржиш” з’явилося декілька нових національних і
міжнаціональних ініціатив зі зниження можливого впливу хімічних речовин на довкілля, у
числі яких можна назвати добровільні програми по скороченню викидів, оподаткування визначених хімічних речовин, а також забезпечення доступу громадськості до даних, подібним до
Реєстру токсических викидів США, таким, наприклад, як Об’єднана директива по контролю і
запобіганню забруднень у ЄС. В усіх районах Європи є широке поле діяльності для застосування цих документів.
Відходи. За даними ОЕСD загальна кількість відходів у Європі з 1990 по 1995 рр. зросло
приблизно на 10 %. Хоча частина цього видимого росту можна пояснити удосконалювання
моніторингу і звітності. Відсутність погодженості і неповний збір даних продовжую утрудняти
контроль за тенденціями в Європі і перешкоджають визначенню правильної політики ініціатив
в галузі відходів.
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За період з 1990 по 1995 рр. у європейських країнах-членах ОЕСD ріст міських відходів
склав 11 %. У 1995 р. було зроблено приблизно 200 млн. т міського сміття, що еквівалентно
420 кг/чол/рік. Дані по міським відходам у країнах Центральної і Східної Європи, а також у
СНД недостатньо чіткі для складання представлення про існуючі тенденціях.
За даними ОЕСD за період 1994 р. Німеччина і Франція лідирують у загальному обсязі небезпечних відходів, що складають приблизно 42 млн. т у рік. Російської Федерації належить
приблизно дві третини з 30 млн. т небезпечних відходів у рік, виробленою всією Східною
Європою початку 1990-х рр. Ці цифри мають лише показовий характер через розходження у
визначенні.
Тактика видалення відходів у більшості країн продовжує обмежуватися найпростішим і
доступної – похованням. Однак, витрати по похованню рідко містять у собі наступні за
безпосереднім похованням витрати, всупереч тому, що некоторые країни вели в себе податки на
відходи (наприклад, Австрія, Данія і Великобританія). Запобігання і мінімізація всі частіше
визнаються найбільш доцільними з екологічної точки зору мірами. Усі потоки відходів, і особливо небезпечних, скоротяться в результаті застосування більш чистих технологій і заходів для
запобігання появи самих відходів. У країнах з розвитий інфраструктурою всі частіше
використовується вторинна переробка відходів.
Багато країн Центральної і Східної Європи, а також СНД зіштовхнулися з проблемою успадкованою поганою організацією видалення відходів і їхнім інтенсивним нагромадженням.
Видалення відходів у цих країнах вимагає кращого стратегічного планування і більшого
інвестування. Пріоритетами тут є удосконалення процесу по видаленню міських відходів більш
ретельною їх сортуванням і поліпшенням якості їхнього поховання, упровадження на
місцевому рівні ініціатив по вторинній переробці і проведенню недорогостоящих заходів для
запобігання забруднення ґрунту.
Зобов’язання з ощадливого витрачання ресурсів, зведення до мінімуму збитку, що наноситься довкіллю, і проходження принципу “забруднювач – платить” і принципу “близькості”
привели ЄС до складання широкого ряду законодавчих документів, призначених для симулювання і узгодження національного законодавства по відходам. Деякі країни Центральної Європи
почали приймати подібні ініціативи, спонукувані до цього процесом допуску в ЄС. Однак, законодавство по відходам у більшості країн Центральної і Східної Європи й у СНД усе ще погано розвинуто.
Біорізноманіття. Загроза видам диких тварин у Європі продовжувала залишатися
актуальної, і кількість зникаючих видів росте. У багатьох країнах біля половини відомих видів
хребетних перебувало під загрозою. У 1998 р. більш третини видів птахів у Європі перебувало в
стадії зникнення, саме серйозне положення відзначене в Північно-Західній і Центральній
Європі. Це відбувається головним чином через порушення місць їхній проживання внаслідок
антропогенного використання земель, особливо в результаті інтенсифікації сільського і
лісового господарства, розвитку інфраструктур, використання вод і загального забруднення
ландшафтів.
Однак, популяцій багатьох видів тварин, пов’язаних з діяльністю людини, ростуть, і деякі
види рослин, терпимі до підвищеної концентрації живильних чи речовин кислотності, також
бурхливо розвиваються. У районах систематизованого фермерства спостерігається відновлення
поголів’я птахів. Упровадження сторонніх видів створює проблеми в морських, прісноводних і
континентальних екоценозах.
Втрати заболочених територій найбільш великі в Південній Європі, хоча великі втрати також зафіксовані та у сільськогосподарських і урбанизированных районах Північно-Західної і
Центральної Європи. Основні причини – це меліорації земель, їхнє забруднення, осушення, використання як зони відпочинку і під міську забудову. Кілька великих і багато малих проектів по
відновленню рік, озер, боліт і драговин хоча і у невеликому масштабі, але компенсують до
деякої міри ці втрати.
Довжина піщаних дюн скоротилася в минулому сторіччі на 40 %, головним чином у
Західній і Північно-Західній Європі; третя частина втрат приходиться на середину 1970-х рр. До
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основних причин відноситься урбанізація, розширення зон відпочинку і лісонасадження. Загальна площа лісів збільшується паралельно зі зростанням виробництва деревини. Екстенсивне
лісівництво, в минулому – повсюдна практика, продовжує витіснятися більш інтенсивним і
однорідної. Все більше зростає використання екзотичних порід.
Продовжуються величезні втрати в старих природних і напівприродних лісових масивах.
Велику частину старих і майже недоторканих лісів зараз можна знайти в Центральній і Східній
Європі, хоча невеликі лісові масиви ще зустрічаються і в інших областях. Лісові пожежі залишаються проблемою в Середземномор’я, хоча існує тенденція до скорочення підданих пожежам масивів. Концепція екологічно доцільного лісівництва починає впроваджуватися в життя,
але основні проблеми, пов’язані з впливом на біорізноманіття все ще залишаються актуальними.
У міру того, як сільське господарство стає усе більш інтенсивним, а лісонасадження
відновлюються на низькопродуктивних землях, такі напівприродні сільськогосподарські
біоценози як лугу чи зникають деградують. У минулому ці ландшафти були широко поширені в
Європі і знаходилися в залежності від екстенсивного ведення сільського господарства і внесення малої кількості живильних речовин. Зараз вони страждають від надмірної кількості живильних речовин і від закисления. Зі зникненням їх найчастіше дуже багатої рослинних і тварини
світу природне біорізноманіття відкритого ландшафту перетерплює великі втрати.
Широкий ряд ініціатив і правових документів із захисту видів і місць проживання був
прийнятий на міжнаціональному і національному рівні в багатьох країнах. Усі ці ініціативи і
документи сприяли захисту значної частини наземних і морських ландшафтів і порятунку багатьох видів і ареалів їх проживання. Однак виконання цих ініціатив найчастіше буває важким,
затяжним і не є кардинальною мірою боротьби з загальним погіршенням якості середовища.
Використання на європейському рівні Програми “Natura 2000”, що охоплює деякі спеціально
виділені райони ЄС, і очікувана Програма “Смарагд” (EMERALD), розроблена під егідою
Бернської конвенції, для перетворення в життя на іншій частині Європи, є зараз
найважливішими ініціативами.
Збереженню біорізноманіття часто має менше значення, чим короткострокові економічні
чи соціальні інтереси тієї чи іншої галузі промисловості, що роблять на біорізноманіття
найбільший вплив, і самим складном стає інтеграція питань про його збереження в стратегії
економічного розвитку. Стратегічні оцінки стану довкілля для стратегій і програм економічного
розвитку разом із природоохоронними документами є важливими інструментами для
поліпшення такої інтеграції.
Територіальні води. З 1980 р. у багатьох країнах спостерігалося повсюдне скорочення водоспоживання. У більшості країн вилучення вод для нестатків промисловості з 1980 р.
повільно знижувалося, а причинами цього явища можна вважати відхід від водоємних галузей
промисловості, розвиток різноманітних служб і технічних удосконалень, а також усе більше
вторинне водоспоживання після її переробки. Однак, потреба у воді міських територій вага ще
перевищує її запаси, і в найближчому майбутньому може проявитися недолік води. На
майбутнє водопостачання в значній мірі може вплинути на зміну клімату.
Сільське господарство є самим великим споживачем води в країнах Середземномор’я, головним чином, на нестатки іригації. Площа зрошуваних земель і обсяги іригаційних вод з 1980
р. постійно ростуть. У країнах Південної Європи на зрошення використовується 60 % води, що
вилучається. У деяких районах витяг ґрунтових вод перевищує швидкість відновлення її
запасів, що приводить до зниження дзеркала ґрунтових вод, скороченню заболочених територій
і проривам морських вод. Заходу для обмеження потреби у воді в майбутньому включають удосконалювання ефективності її використання, контролю над цінами і сільськогосподарською
політикою.
Незважаючи на вироблення вимог до якості води в ЄС і увага до її якості, приділена в
Програмі дій по охороні довкілля для країн Центральної і Східної Європи в 1989-90 рр. не було
відзначено істотного поліпшення стану рік. Європейські країни повідомляють про різні
тенденції, що не погодяться з яким-небудь географічним принципом. Однак, з 1970-х років було відзначене деяке поліпшення стану найбільш забруднених рік.
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Фосфор і азот продовжував залишатися причиною евтрофікації поверхневих вод. Удосконалення процесів обробки стічних вод і зниження викидів великих промислових підприємств у
період з 1980 по 1995 рр. привели в деяких країнах до зниження кількостей фосфору, що
скидається в ріки, на 40-60 %. Концентрація фосфору в поверхневих водах, особливо в сильно
забруднених місцях, значно знизилися. Очікується і подальший прогрес, хоча на відновлення,
наприклад, озер, може знадобитися декілька років.
Концентрації фосфору у водах приблизно чверті рік, що піддаються дозиметричному контролю, у десять разів вище концентрацій у воді нормальної якості. Азот, основним джерелом
якого є сільське господарство, представляє меншу проблему для рік, але може привести до
серйозних наслідків при влученні в море; необхідний подальший контроль для захисту морського середовища.
Якість ґрунтових вод страждає від усі зростаючих концентрацій нітратів і пестицидів, що
поставляються сільським господарством. Якщо концентрації нітратів у Північній Європі знаходяться на низькому рівні, то в ряді країн Західної і Східної Європи вони високі і часто перевищують рівні гранично припустимих концентрацій, встановлені в ЄС.
За період з 1985 по 1995 рр. застосування пестицидів у ЄС скоротилося, але це зовсім не
означає що їхній вплив на середовище припинилося, просто їхній асортимент піддався зміні.
Концентрації деяких пестицидів у ґрунтових водах часто перевищують максимально
припустимі рівні, застосовувані в ЄС. Значне забруднення важкими металами, вуглеводнями і
хлорованими вуглеводнями також відзначалося в багатьох країнах.
Комплексні програми із захисту територіальних вод працювало в багатьох регіонах
Європи, наприклад, у районах Північного моря, Балтійського моря, Рейну, Ельби і Дунаю. Хоча
деякі результати вже досягнуті, складною проблемою залишається більш тісне взаємопроникнення екологічної і економічної стратегій. Ключем до рішення даної проблеми, особливості в
зв’язку з дифузійними джерелами забруднення, повинна стати саме сільськогосподарська
політика: це рішення залишається непростим як з технічної так і з економічної точок зору.
Що починається у світлі реформи САР виявляється недостатньо для запобігання влучення
в середовище поживних елементів. Необхідні додаткові заходи, наприклад, вивільнення із
сільськогосподарського обороту земель з метою максимализации користі для довкілля.
Директиви ЄС з обробки стічних міських вод і нітратам повинні сприяти значному
поліпшенню якості вод, але їхній успіх визначається кількістю що забруднюються і “загрозливих” територій, що будуть зазначені країнами-членами ЄС. Пропозиція для Директиви з обробки стічних вод зажадає створення спільних програм з керування і удосконалювання в цій галузі.
Якщо вона буде проведена в життя на території ЄС, ця Директива разом з переходом до контролю і регулювання споживання повинна привести до помітних поліпшень якості води і
стійкому керуванню водними ресурсами.
Морські і прибережні екосистеми. У найбільш загрозливому стані знаходиться Північне
море (надмірний вилов риби, високі концентрації живильних і забруднюючих речовин), Іберійські моря (тобто частина Атлантики уздовж її східного узбережжя, включаючи Біскайську затоку – надмірний вилов риби, важкі метали), Середземне море (місцями підвищені концентрації
живильних речовин, сильний антропогенний пресинг на узбережжях, надмірний вилов риби),
Чорне море (надмірний вилов риби, швидкий простий концентрацій поживних речовин) і Балтійське море (високі концентрації поживних і забруднюючих речовин, надмірний вилов риби).
Евтрофікація, що пояснюється головним чином надлишком поживних речовин у
сільському господарстві, є важливою проблемою в деяких частинах європейських морів.
Концентрації поживних речовин знаходяться в загальному на тім же рівні, що і на початку
1990-х рр. Зріст викидів азоту і, як наслідок, підвищення його концентрацій у морській воді на
деякі з західних узбереж Європи співвідносять з високим рівнем випадання опадів і повеней у
період з 1994 по 1996 рр. У більшості інших морів не можна було знайти чіткої тенденції до
зростання концентрацій поживиних речовин. При цьому в Чорному морі, де постачальником
поживиних речовин є Дунайський річковий басейн, вони виросли в десять разів за 1960-1992 рр.

150

Представляється, що забруднення донних відкладень і організмів антропогенними
хімічними речовинами є загальною проблемою майже для всіх європейських морів. У наявності
маються тільки обмежені дані, що відбивають положення речей у Західній і Північно-Західній
Європі. Підвищені (вище природного фону) концентрації важких металів і ВСВ (парахлорфенилбензолов) були виявлені в рибі і відкладеннях з підвищенням рівня поблизу крапкових джерел
забруднення. Біоакумуляція цих речовин загрожує екосистемам у цілому і здоров’ю людини.
Загальна картина нафтового забруднення має фрагментарний характер, і тому ніякої
точної оцінки загальних тенденцій одержати неможливо. Основним його джерелом є земля, у
море нафта попадає по ріках. Хоча річні обсяги витоків нафти знижуються, невеликі витоки і
випадкові великі нафтові розливи в зонах інтенсивного морського судноплавства приводять до
значних місцевих катастроф, головним чином, до щільного забруднення узбереж, морських
птахів, а також погіршенню промислів риби, молюсків і ракоподібних. Однак, відсутні
свідчення необоротної шкоди, що наноситься морським екосистемам як сильними витокам
нафти, так і хронічним нафтовим забрудненням. Багато морів продовжують страждати від
надмірного вилову риби, особливо серйозне положення склалося в Ісландському і Північному
морі, Іберійських морях, Середземному і Чорному морях. У рибальському флоті створився
критичний надлишок виробничих потужностей, і для того, щоб привести їх у відповідність з
наявними рибними ресурсами не обходжене скорочення на 40 %.
Деградація ґрунтів. У Західній Європі було визначено більш 300000 потенційно забруднених ареалів, а загальна їхня кількість по Європі значно вище. Незважаючи на те, що ЕПЄ призивала до ідентифікації забруднених ареалів, повний огляд по багатьом країнам ще відсутній.
Масштаб проблеми з працею піддається оцінці в силу відсутності погоджених формулювань.
Європейською Комісією готується Біла книга щодо екологічної відповідальності; наступні акції
можуть зажадати вироблення погоджених формулювань.
Більшість Західно-Європейських країн сформували регулюючі структури, призначені для
запобігання майбутніх катастроф і боротьби з існуючими забрудненнями. У Східній Європі забруднення ґрунту навколо залишених військових баз представляє дуже серйозну небезпеку.
Більшість країн регіону зараз зайнялися оцінкою цієї виниклої проблеми. Однак, у багатьох
країнах Центральної і Східної Європи, а також у СНД усе ще не створені регулюючі і фінансові
структури для боротьби із забрудненням ґрунтів.
Іншою проблемою є втрата якості ґрунтом унаслідок її ущільнення в місцях забудови, на
промислових територіях і в транспортних інфраструктурах, що знижуючи можливості вибору
нових ґрунтів для освоєння для майбутніх поколінь.
Ерозія ґрунту зростає: близько 115 млн га в Європі страждають від водяної ерозії і 42
млн.га – від вітрової. Найбільше серйозно обстоять справи з ерозією в районі Середземномор’я
через природну нестійкість ландшафтів, хоча подібні проблеми актуальні і для багатьох інших
європейських країн. Ерозія ґрунту підсилюється після висновку земель з обробки, лісовими пожежами, особливо в маргінальних ландшафтах. У багатьох районах усе ще не проводяться такі
протиерозійні заходи, як штучне залісення.
Засоленням ґрунтів охоплено майже 4 млн. га, головним чином, у Средиземноморському
регіоні і країнах Східної Європи. До основних причин відносяться надмірне водоспоживання в
результаті застосування зрошення в сільському господарстві, росту населення, розвитку
промисловості і міст, а також розвитком туризму на узбережжях. На оброблюваних землях засолення приводить до падіння врожайності, а іноді і до повної загибелі врожаю. Заходу для боротьби із засоленням ґрунтів у багатьох країнах практично відсутні.
На більшій частині таких уразливих територій як Середземномор’я, ерозія і засолення
ґрунтів підвищує ризик опустелювання. Інформація про масштаби і серйозність проблеми опустелювання обмежена, тому необхідна розробка превентивних стратегій цього явища, можливо,
у рамках Конвенції ООН по боротьбі з опустелююванням.
Стан міського середовища. Урбанізація продовжує розвиватися всупереч тому факту, що
близько 3/4 населення Західної Європи і СНД і деяким менш двох третин населення Центральної і Східної Європи вже живе в містах.
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Швидкий зріст приватного транспорту і інтенсивна витрата ресурсів загрожують стану
екологічного середовища в місті, а отже здоров’ю і благополуччю людини. У багатьох містах
автомобілі складають понад 80 % механізованого транспорту. Прогнози по росту транспорту в
Західній Європі показують, що по сценарії “бізнес як звичайно”, потреби в пасажирському і
вантажному дорожньому транспорті з 1990 по 2010 рр. можуть майже подвоїтися, зі
збільшенням числа автомашин на 25-30 % і зростанням щорічного пробігу на автомобіль на 25
%. Очікується, що поточний ріст міської мобільності і збільшення кількості автовладельцев у
містах Центральної і Східної Європи прискориться за наступне десятиліття одночасно з ростом
споживання енергії і кількості шкідливих емісій від автотранспорту.
Повсюдно в європейських містах спостерігається поліпшення якості повітря. У 1990-х рр.
річні концентрації свинцю упали в результаті скорочення змісту свинцю в бензині, і є дані про
зниження концентрацій інших забруднювачів. Однак у містах Центральної і Східної Європи за
останні роки відзначений зріст концентрацій свинцю, що порозумівається посилення
автомобільного руху. Намічуване припинення виробництва бензину з високим змістом свинцю
допоможе вирішити цю проблему.
У багатьох містах проблема озону залишається головної (збереження високих
концентрацій протягом усього літнього періоду). Більшість міст надало звіт про перевищення
нормативних величин, установлених ВОЗЖ змісту сірчистого ангідриду, моноокису вуглецю,
окисів азоту і мікрочастинок речовин. Мало даних є по бензолу, але перевищення норм ВОЗ
(Всесвітньої організації охорони здоров’я) щодо якості повітря є повсюдним.
Екстраполяція представлених результатів на всі 115 великих міст Європи дає підставу
припустити, що близько 25 млн. чоловік піддаються впливу зимового смогу (перевищення норм
по змісту в повітрі SО2). Впливу зимового смогу піддаються відповідно 37 млн. людини, і майже 40 млн. чоловік випробують на собі негативні впливи, зв’язані з перевищенням норм ВОЗ.
У Західній Європі до домінуючого джерелам забруднення раніше відносилися вугільне
паливо, що спалюється, і види палива з високим змістом сірки, а і дійсний час – автомобілі і газове паливо, що спалюється. У зв’язку з очікуваним ростом транспорту передбачається також
зріст пов’язаних з ним викидів, що приведе до ще більш інтенсивного забруднення повітря міст.
У містах Центральної і Східної Європи і СНД відбуваються аналогічні зміни, хоча і з набагато
меншою швидкістю.
Близько 450 млн. жителів Європи (65 % населення) піддаються значному шумовому впливу (вище еквівалентних рівнів звукового тиску (Lеq) 24 година 55 дб (А)). Приблизно 9,7 млн.
чоловік піддаються впливу неприйнятних рівнів шуму (вище Lеq 24 година 75 дб (А)).
Споживання води в багатьох європейських містах зростає: приблизно в 60 % великих
європейських міст відбувається переексплуатація ґрунтових вод і водяних ресурсів у цілому, а
якість води найчастіше впливає на розвиток міст у країнах, що відчувають недостачу води,
особливо в країнах Південної Європи. У деяких містах Північної Європи відбулося зниження
споживання води. В основному водні ресурси могли б використовуватися більш ефективно, тому що тільки малий відсоток водопровідної води вживається для чи питва готування їжі, а
значна кількість (від 5 до 25 %) губиться в результаті витоку.
Міські проблеми не обмежуються тільки самими містами – вимагається усі великі площі
земель для забезпечення населення великих міст усіма необхідними ресурсами, а також для того щоб поглинати усі викиди і відходи, що накопичуються містами.
Незважаючи на прогрес, досягнутий в галузі введення в європейських містах екологічно
розумного управління, багато роблем залишаються невирішеними. За минулі роки усе більше
число міських органів влади вивчають шляху досягнення стійкого розвитку в контексті місцевої
політики Аgеndа 21, у т. ч. зниження витрат води, енергії і сировини, кращого планування землекористування і транспорту, а також застосування економічних важелів. Близько 290 міст уже
приєдналися до Європейської кампанії екологічно стійких великих і малих міст. Однак, як
повідомляють, виконання конкретних заходів здійснюється тільки малою їхньою частиною.
Недостатня кількість даних по багатьом аспектам стану міського середовища, наприклад,
по споживанню води, нагромадженню комунальних відходів, обробці стічних вод, шуму і за152

брудненню повітря не дає можливість всебічно оцінити зміни екологічної ситуації в містах
Європи.
Ризики технологічного і природного характеру. Число великих і малих промислових катастроф у ЄС з 1994 р. залишається більш-менш постійним. Тому що відсоток попередження
аварій і рівень промислової діяльності виросли, їсти підставу припустити, що число аварій на
одиницю діяльності знизилося. База даних по аваріях у країнах Центральної і Східної Європи і
у СНД відсутня.
На підставі Міжнародної шкали ядерних подій (Internatioonal Nuclear Event Scale – INES)
Міжнародного агентства по атомній енергії в Європі з 1986 р. не було “подій” з балами 4-7 по
шкалі INES (Чорнобиль 7 балів по шкалі INES). Велика частина зареєстрованих прикладів носила характер “аномалій” (1 бал по INES), а трохи – характер “інциденту” (2-3 бала INES). За
останні 10 років відбулося значне скорочення у світовому масштабі річних обсягів витоків нафти, однак за все-таки значні кількості розлитої нафти “відповідальні” трохи особливо великих
витоків. Річна ж кількість великомасштабних витоків (понад 700 т) скоротилося з 1980 р. приблизно на одну третину від числа, зареєстрованого в 1970-х рр.
Спостерігається постійні зріст інтенсивності багатьох видів діяльності, що можуть сприяти виникненню аварій, а також збільшується уразливість деяких з цих видів діяльності у
відношенні природних явищ. Директива SEVEZO II, що має найширше охоплення і всеосяжний
характер і спрямована на запобігання аварій, допомагає створити основу для більш ефективного
регулювання ситуацій, пов’язаних з ризиком.
Тепер необхідно, щоб промисловість, а також регулюючі і планувальні органи виконували вимоги цієї Директиви, що також допомагає створити не існуючу дотепер модель
транснаціональної структури в цій області для всієї Європи.У 1990-х рр. відбулася винятково
велика кількість повеней, що заподіяли матеріальний збиток і унесших багато людських життів.
Хоча найбільш ймовірною причиною є зміни в режимі водяних опадів, не виключено, що їхній
вплив міг бути посилений антропогенним впливом на гідрологічний цикл.
Зараз ЄАОД підготувало чотири доповіді про стан навколишнього середовища, два з який
є загальноєвропейськими. Другий з цих доповідей, “Навколишнє середовище Європи: Друга
оцінка”, був розглянутий на Загальноєвропейській конференції міністрів довкілля (Орхус, 1998
р.) На цій конференції міністри попросили ЄАОД про те, щоб воно регулярно обновляло
інформацію, що міститься в “Другій оцінці”, і – для наступних конференцій – надавало їм дані,
засновані на показниках стану довкілля, що допоможуть їм приймати рішення. Відзначалося,
що в майбутні доповіді необхідно включати результати перспективного чи аналізу оцінки якості довкілля. Крім звітів про стан довкілля ЄАОД готує також звіт, заснований на показниках.
Другий видання цього щорічного звіту, “Сигнали навколишнього середовища – 2001”, було
опубліковано в 2001 р.
З урахуванням зауважень, зроблених міністрами довкілля на Орхусской конференції, ЄАОД планує підготувати – разом з національними і міжнародними мережами – засновану на показниках загальноєвропейську оцінку для наступної конференції міністрів, що відбудеться в
Києві в 2003 р. Основна увага в цій доповіді буде приділено прогресу в дотриманні
міжнародних конвенцій по охороні довкілля і у раціональному природокористуванні взагалі.
Робоча назва цієї доповіді – “Київська доповідь”, що буде охоплювати всі європейські країничлени ЕЭК ООН.
У порівнянні з доповіддю “Навколишнє середовище Європи: Друга оцінка” ця доповідь
буде містити менше тексту, але більше діаграм, і, таким чином, буде більше походити на звіт,
заснований на показниках. Хоча при складанні загальноєвропейської доповіді в нього майже
неможливо не включити якусь вступну інформацію, число діаграм/показників, що містять таку
інформацію, буде обмежено: основна увага буде зосереджене на тім, щоб показати зміни, що
происшли за минулий період часу, чи визначити місця/райони, де, можливо, прийдеться
здійснити пріоритетні міри.
♦♦♦♦♦
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2.4. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Багаторічні дані спостережень за станом забруднення довкілля на базовій мережі спостережень свідчать про те, що природне середовище, яке залучено в господарську діяльність, залишається ще досить несприятливим і мало відрізняється від стану у попередні декілька років.
За остані п’ять років по деяких показниках намітилась тенденція до зменшення їх у довкіллі, по
іншим – до стабілізації чи збільшення. В атмосферному повітрі можна відмітити тенденцію до
зниження вмісту бенз(а)пірену в більшості міст України; по інших домішках відмічені коливання середніх концентрацій чи їх стабільність.
Оцінка стану хімічного забруднення атмосферного повітря у містах України здійснюється
за даними спостережень, які проводились у 53 містах на 162 стаціонарних постах та на двох
станціях транскордонного моніторингу. Загалом в атмосферному повітрі визначався вміст 33
забруднюючих речовин, включаючи важкі метали і бенз(а)пірен.
Середні за рік концентрації шкідливих речовин у містах України, де проводились спостереження, перевищували ГДК по формальдегіду в 2,6; бенз(а)піpену – в 1,8; пилу та фенолу – в
1,3, диоксиду азоту – в 1,2 разів; вміст фтористому водню і аміаку був на рівні ГДК. Середні за
рік концентрації бенз(а)пірену перевищували ГДК в 34 містах диоксиду азоту – в 26, пилу – в
23, формальдегіду – в 23, фтористого водню – в 16, фенолу – в 10, аміаку – в 7 містах. В усіх містах України, де проводились спостереження, максимальні концентрації будь-якої з забруднюючих речовин перевищували ГДК.
В атмосферних опадах спостерігалась стійка тенденція до зниження сульфатів з 1990 р. до
1998 р., а в наступні два роки відмічено їх ріст. Для нітратів за той же період характерні деякі
коливання, вміст гідрокарбонатів з 1996 р. має стабільний характер. Спад вмісту хлоридів за два
останніх роки уповільнився; концентрації кальцію та натрію, що дають найбільший вклад у мінералізацію води опадів, мали тенденцію до зниження до 1998 р., після чого спостерігається їх
зростання.
До найбільш масових іонів у воді атмосферних опадів на території України на основі попередніх досліджень та рекомендацій Всесвітньої метеорологічної організації віднесені: сульфат (SO42-); гідрокарбонат (HCO3-); нітрат (NO3-); хлор (Cl-); кальцій (Ca2+); натрій (Na+); амоній
(NH4+); калій (K+); магній (Mg2+). Спостереження за хімічним складом опадів проводились на 30
метеостанціях, а на 48 – за кислотністю опадів. Загальною закономірністю є зменшення загальної мінералізації води опадів на майже 40 %. Вміст сульфатів, нітратів, хлору, амонію та магнію
становив 30-60 % від значень десятирічної давнини. Вміст кальцію за цей період зазнав значних
коливань – від 85 до 160 % і на 4 % перевищує рівень 1990 р.
Аніони. Вміст сульфат-іону характеризувався стійкою тенденцією до зниження за останні
роки до 1998 р., в якому було досягнуто мінімуму (~ 7 мг/л). В наступні роки спостерігається
тенденція до зростання. Для нітрат-іону за той же період спостерігаються спад з коливаннями,
що змінилися стабільним спадом за останні роки. Вміст гідрокарбонат-іону за останні п’ять років має досить стабільний характер. Стрімкий спад вмісту іону хлору за останні роки уповільнився, що дозволяє очікувати в подальшому стабілізації вмісту цього іону.
Катіони. Динаміка вмісту катіонів кальцію та натрію, що дають найбільший вклад в мінералізацію води опадів, має подібний характер. З 1990 р. спостерігався спад вмісту з мінімумом
у 1998 р., після чого, як і для сульфат-іону – стійке зростання. Для вмісту решти катіонів зберігається тенденція до спаду.
Сумарний вміст основних іонів (загальна мінералізація). В поведінці загальної мінералізації проби закономірно проявляються риси, характерні для найбільш масових іонів (сульфатів,
кальцію та натрію): спад до 1998 р., в якому досягнутий мінімум, після чого – незначні (1%)
коливання (табл. 4.1).
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4.1. Вміст основних іонів та pH в пробах опадів, % до 1990 р.
Рік
1990
1991
1995
2000

Аніони
SO42- NO3- HCO3100 100
100
93 106
92
64
62
183
55
58
86

Cl100
190
123
58

Na+
100
111
144
82

K+
100
112
199
77

Катіони
Ca2+
100
120
102
104

Mg2+
100
72
64
40

NH4+
100
96
58
31

Сума
ioнiв
100
100
75
62

pH
100
102
90
105

pH. Спостерігається подальше зростання показника рН з темпами зростання в останні два
роки на 2 % за рік. Внаслідок цього зменшується ймовірність випадання кислотних опадів. В
зимовий період на 46 метеостанціях проводяться спостереження за хімічним складом снігового
покриву. Вміст хімічних сполук коливався в межах, характерних для багаторічних спостережень. Величина рН була здебільшого нейтральною, але на 8 станціях за останні роки спостерігались слабо кислі опади.
Вміст радіонуклідів техногенного походження у повітряних аерозолях та випаданнях в цілому в Україні за останні п’ять років має стійку тенденцію до зниження. Концентрація Cs-137 в
приземному шарі повітря знизилась за цей період вдвічі, концентрація Sr-90 – більш ніж у 2,5
разу. Як і в попередні роки, максимальні рівні радіоактивного забруднення атмосферного повітря техногенними радіонуклідами спостерігались на територіях, що найбільш постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. На розташованому у зоні відчуження пункті контролю Чорнобиль середньорічна концентрація Cs-137 все ще перевищує доаварійні значення майже у 40 разів, Sr-90 –
майже у 7 разів.
Радіаційне навантаження за рахунок наявності аерозолів в приземному шарі атмосфери і у
випаданнях забезпечують Cs-137 і Sr-90 чорнобильського походження та природні радіонукліди. В зв’язку з цим ми не можна очікувати якихось помітних, змін крім природного розпаду Cs137 та Sr-90 в радіаційних умовах регіонів, які не були суттєво забруднені радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. В першу чергу це стосується сумарної бета-активності.
Як показують вимірювання, сумарна бета-активність визначається в першу чергу природними радіонуклідами уранового і торієвого рядів. Навіть в м. Чорнобиль наявність додаткових
бета-випромінювачів (Cs-137, Sr-90) з високою щільністю забруднення грунту практично не позначається на сумарній бета-активності. Якщо виокремити природну компоненту, можна відзначити, що на більшості території України спостерігається стійка тенденція до зниження концентрації Cs-137 та Sr-90 чорнобильського походження як в приземному шарі атмосфери так і у
випаданнях, але абсолютні величини забруднення ще перевищують доаварійні навіть в найменш забруднених регіонах.
Останніми роками, спостерігалось зменшення обсягу викидів стаціонарними джерелами.
За останні п’ять років викиди речовин-забрудників в атмосферне повітря від стаціонарних джерел зменшились на майже 17 %. У зв’язку з деяким пожвавленням економіки, а також за рахунок погіршення паливного балансу (збільшення долі вугілля та мазуту, що спалюється на підприємствах енергетики), у багатьох областях та містах України, проти попереднього року, зросли викиди стаціонарними джерелами. Обсяги викидів підприємств
ДонецькоПридніпровського регіону залишаються досить великим і складають біля 85 %, від загального
об’єму викидів по країні.
Повітря в Україні найбільше забруднюється від викидів стаціонарними джерелами, підприємствами, що виробляють електроенергію, газ та воду (35%), від підприємств обробної (36
%) та видобувної промисловості (24 %). Загалом на долю підприємств цих видів діяльності
приходиться 95 % викидів речовин-забрудників в атмосферне повітря, від загального обсягу
викидів по країні. Найбільші викиди стаціонарними джерелами оксидів азоту, диоксиду сірки
та пилу здійснюють підприємства, що виробляють електроенергію, газ та воду – 58, 75, 56 %,
відповідно; викиди вуглеводнів та летких органічних сполук (ЛОС) підприємства видобувної
промисловості – 78 %; викиди оксиду вуглецю підприємства обробної промисловості – 72 %.
(табл. 4.2).
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4.2. Викиди речовин-забрудників, твердих речовин, диоксиду сірки, оксидів
азоту, вуглеводнів, ЛОС, оксиду вуглецю стаціонарними джерелами
Викиди
диоксиду сірки
(оксидів азоту)

Викиди
вуглеводнів, ЛОС
(оксиду вуглцю)

Всі види економічної
діяльності, в т. ч.:

Викиди
забрудників
(твердих
речовин)
тис.т
%
3959,4
100
(729,6)
(100)

тис.т
976,6
(320,0)

%
100
(100)

тис.т
443,5
(1230,6)

%
100
(100)

Виробництво електроенергії, газу та води

1389,4
(405,5)

35,1
(55,6)

728,3
(186,3)

74,6
(58,2)

2,9
(66,7)

0,7
(5,4)

Обробна
промисловість

1429,2
(210,9)

36,1
(28,9)

159,3
(97,0)

16,3
(30,3)

58,7
(885,4)

13,2
(71,9)

Видобувна
промисловість

950,9
(82,4)

24,0
(11,3)

60,6
(13,6)

6,2
(4,3)

346,6
(227,9)

78,2
(18,5)

Будівництво

21,5
(5,5)

0,5
(0,8)

3,6
(1,2)

0,4
(0,4)

3,8
(4,4)

0,9
(0,4)

10,4
(2,8)
158,0
(22,5)

0,3
(0,4)
4,0
(3,0)

1,8
(1,1)
23,0
(20,8)

0,2
(0,3)
2,3
(6,5)

0,24
(3,6)
31,3
(42,6)

0,05
(0,3)
7,0
(3,5)

Вид економічної
діяльності, 2000 р.

Сільське господарство,
мисливство
Інші види діяльності

На підприємствах сільського господарства, викиди збільшились майже по всіх речовинах:
пилу – на 22 %, оксидів азоту – на 10, вуглеводнів та ЛОС – на 20, оксиду вуглецю – на 24 %;
викиди диоксиду сірки, зменшились на 5 %; видобувної промисловості викиди диоксиду сірки
зменшились – на 12 %, оксидів азоту – на 3, оксиду вуглецю – на 10 %; викиди пилу і вуглеводнів та ЛОС збільшились на 2 %; в обробної промисловості викиди пилу зменшились – на 2 %,
диоксиду сірки – на 4, вуглеводнів та ЛОС – на 7,3 %; викиди оксидів азоту збільшились на 1
%, оксиду вуглецю – на 3 %; що виробляють електроенергію, газ та воду, викиди зменшились
по всіх забруднюючих речовинах: вуглеводнів та ЛОС зменшились на 15 %, пилу – на 10 %,
диоксиду сірки та оксидів азоту – на 4, оксиду вуглецю – на 3 %; будівництва викиди пилу зменшились – на 20 %, диоксиду сірки – на 28 %, оксидів азоту – на 8 %, оксиду вуглецю – на 25 %; викиди вуглеводнів та ЛОС збільшились на 19 %.
За останні п’ять років їх викиди зменшилось у переважній більшості міст. Середньорічна
концентрація цих речовин також мала тенденцію до зниження. Однак, у деяких містах, середньорічна концентрація їх зросла, що є наслідком погіршення якості палива, яке використовується, а також збільшення у містах кількості автотранспорту.
Викиди пилу за зазначений період в містах, в яких середньорічна концентрація пилу в
2000 р. перевищувала норматив екологічної безпеки, зросли тільки у 24 містах України. Середньорічна концентрація диоксиду азоту у 2000 р. перевищувала норматив екологічної безпеки та
дорівнювала ГДК у 30 містах України. Зменшення викидів диоксиду азоту за 1996-2000 рр. від
5 до 57 % спостерігалось у 21 місті України. Середньорічна концентрація оксиду вуглецю у
2000 р. перевищувала норматив екологічної безпеки та дорівнювала ГДК у 11 містах України.
Викиди оксиду вуглецю за останніх п’ять років в містах, в яких середньорічна концентрація оксиду вуглецю в 2000 р. перевищувала норматив екологічної безпеки, зросли тільки в 2 містах, в
той же час, викиди оксиду вуглецю за останні п’ять років зменшились у 9 містах України. Середньорічна концентрація диоксиду сірки у 2000 р. перевищувала та дорівнювала ГДК у 4 містах України (табл 4.3).
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4.3. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
за даними спостережень гідрометеорологічної служби, 2000 р.

Речовина

Кількість
міст,
які
включено до
узагальнення

Серед- Максиньорічна мальна
концен- концентрація,
трація,
3
мг/м3
мг/м

Доля міст (%), де
максимально разові
концентрації перевищували:

1
5
ГДК ГДК

1
ГДК

5
ГДК

10
ГДК

66
2
65
83
4
62

4
0
2
6
0
0

0
0
0
0
0
0

10
ГДК

45

Пил
Диоксид сірки
Окис вуглецю
Диоксид азоту
Окис азоту
Аміак

53
52
48
52
27
21

0,2
0,02
2
0,05
0,03
0,04

4,7
0,80
35
0,72
1,34
0,77

Сірководень

16

0,003

0,095

Фенол
Фтористий водень
Формальдегід
Хлористий
водень

21

0,004

16

Бенз(а)пірен

Доля міст (%), де середньорічні концентрації перевищували:

75

1

0

0,085

0
0
6
0
0
4
0
0
50
0
0
4
0
0
33
0
0
ГДК середньодобова
не встановлена
48
0
0

95

5

0

0,005

0,132

38

0

0

56

6

0

30

0,008

0,131

77

13

0

18

0

0

11

0,06

1,40

0

0

0

63

9

0

49

1,8*

18,3**

67

2

0

ГДК максимально
разова
не встановлена

* — концентрації бенз(а)пірену в нг/м3
** — максимальна з середньомісячних концентрацій

Для поверхневих вод України характерний високий рівень забруднення мінеральними сполуками азоту. Аналіз отриманих даних свідчить про тенденцію зменшення їх вмісту у більшості
річкових басейнів (Дніпра, Дністра, Дунаю, Західного Бугу, Сіверського Дінця, Південного Бугу) за останні десять років і вказує на зниження антропогенного тиску на водні екосистеми. Рівень забруднення важкими металами залишається високим, не зважаючи на тенденцію зменшення їх вмісту в більшості водних об’єктів. Найменший вміст важких металів спостерігався у
водних об’єктах Криму.
Не зважаючи на відзначені позитивні зрушення, водні об’єкти України залишаються забрудненими сполуками азоту, розчиненими солями, нафтопродуктами, важкими металами. У
відносно задовільному стані знаходяться річки Карпат і гірського Криму. В найбільш загальному вигляді у більшості річкових басейнів істотних зрушень хімічного складу та якості води за
оснанні року не відзначено. За гідробіологічними показниками у стані гідробіоценозів за останніх п’ять років на більшості контрольованих водних об’єктах України суттєвих змін не спостерігалось.
Спостереження за елементами хімічного складу та якістю поверхневих вод України проводились на 139 водних об’єктах (річки, водосховища, озера) у 215 пунктах; по гідробіологічних
показниках на 47 водних об’єктах (річки, водосховища) у 87 пунктах. Водні об’єкти України
залишаються забрудненими сполуками азоту, розчиненими солями, нафтопродуктами, важкими
металами. У відносно задовільному стані знаходяться річки Карпат і гірського Криму. У переважній більшості річкових басейнів України істотних змін мінералізації не спостерігається. Від157

значено лише деяке зменшення суми іонів у басейнах Дунаю та Південного Бугу.
В той же час практично повсюдно відбулися певні зміни у складі головних іонів. У басейнах Дніпра та Дунаю спостерігалася тенденція до виведення із водного середовища карбонатів
кальцію. Цей процес був викликаний збільшенням водневого показника і зрушенням рівноваги карбонатно-кальцієвої системи в бік утворення твердої фази. Зміни сольового складу води, що спостерігалися у басейнах Дністра, Сіверського Дінця, Західного Бугу, водних об’єктів Криму, були нетиповими для
природних процесів, що свідчить про вплив господарської діяльності людини.
Звертає увагу процес збільшення величини водневого показника у басейнах Дніпра, Дунаю, Дністра, Сіверського Дінця та особливо істотні зрушення відбулися у басейні Західного
Бугу. Кисневий режим річок і водосховищ загалом задовільний, вміст розчиненого у воді кисню
перебуває у межах припустимих норм. Повсюдно у поверхневих водах України продовжує спостерігатися зменшення або стабілізація концентрацій мінеральних форм фосфору, що дозволяє
говорити про припинення глобального процесу евтрофування природних вод сполуками фосфору.
Для поверхневих вод України в цілому характерний високий рівень забруднення мінеральними сполуками азоту. Отримані дані свідчать про загальну тенденцію зменшення їх вмісту у
більшості річкових басейнів (Дніпра, Дністра, Дунаю, Західного Бугу, Сіверського Дінця, Південного Бугу) в останні 10 років і вказує на зниження антропогенного тиску на водні екосистеми. З усіх водних об’єктів України найвищі концентрації мінеральних форм азоту відзначалися
у басейнах Західного Бугу та Криму. Характерно, що зростання концентрацій настало після
тривалого часу їх зменшення. У водних об’єктах Криму за останні роки істотних змін по вмісту
сполук азоту не відбулося; у річках Приазов’я концентрації мінеральних форм азоту у воді, навпаки, постійно зростають.
Зміни вмісту розчинених органічних речовин (РОР) носили різнонаправлений характер. У
басейнах Дніпра, Дунаю, Західного Бугу, виходячи з окислюваності води, можна говорити про
зниження вмісту органічних речовин. Але, якщо у басейні Дніпра це було в основному спричинено природними факторами, то в Дунаї і Західному Бузі варто говорити про зменшення техногенного навантаження, бо природні процеси у цей час мали б призвести до протилежних змін. В
інших басейнах істотних зрушень у складі РОР не спостерігалось. У Сіверському Донці у 2000
р. навіть зафіксовано збільшення окислюваності води.
Рівень забруднення поверхневих вод важкими металами також залишається високим, незважаючи на тенденцію зменшення їх вмісту у більшості водних об’єктів. Найменший вміст важких металів спостерігався у водних об’єктах Криму.
Хімічний склад природних вод є інтегральною характеристикою, що віддзеркалює вплив
природних та антропогенних факторів на довкілля. Серед природних чинників найбільший
вплив на якість води має величина водного стоку. Зменшення мінералізації поверхневих вод
Криму не супроводжувалося змінами водності. Вказані зміни можуть бути викликані зменшенням техногенного навантаження. В інших водних басейнах істотних змін мінералізації води не
спостерігалося. В той же час практично повсюдно відбулися певні зміни у складі головних іонів. У басейнах Дніпра та Дунаю спостерігалася тенденція до виведення із водного середовища
карбонатів кальцію. В той же час зміни сольового складу води, що спостерігалися у басейнах
Дністра, Сіверського Дінця, Західного Бугу, водних об’єктів Криму, були нетиповими для природних процесів, і говорять про вплив господарської діяльності людини.
Відбувається процес збільшення величини водневого показника у басейні Західного Бугу,
що триває із середини 1998 р. Повсюдно у поверхневих водах України відмічається зменшення
або стабілізація концентрацій мінеральних форм фосфору. Протягом тривалого часу (1965 –
1995 рр.) відзначалося поступове збільшення фосфору мінералізованого у воді, що дозволило
говорити про глобальний процес евтрофування природних вод сполуками фосфору.
У більшості водних об’єктів України постійно зростає вміст нафтопродуктів. Концентрації
важких металів у переважній більшості водних об’єктів продовжують зменшуватися. Скорочення промислового виробництва призвело до зменшення антропогенного тиску на водні екосистеми. Найменший вміст важких металів спостерігався у водних об‘єктах Криму, де промисловість малорозвинена. Більшості водних об‘єктів України характерні певні позитивні зрушення, а у басейні Південного Бугу спостерігалася навіть зміна категорії із 4-ої (евтрофні, слабо
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забруднені води) до 3-ої (мезоевтрофні, досить чисті води).
Басейн р. Західний Буг. Загальна мінералізація води Західного Бугу залишалась стабільною у межах норми і у 2000 р. становила біля 500 мг/л. Спостерігалися суттєві коливання вмісту окремих головних іонів, що важко пов’язати із природними процесами. Величина рН за
останні роки істотно зросла: від 7,09 одиниць у 1997 р. до 8,15 у 2000 р. Для басейну Західного
Бугу характерний високий рівень забруднення мінеральними формами азоту. Середньорічна
концентрація його амонійної форми у 2000 р. коливалася для різних водних об’єктів у межах 214 ГДК, а нітратної – 1-9 ГДК. Це найбільші значення з – поміж усіх водних об’єктів України.
Вміст органічних речовин за останні п’ять років стабілізувався. Концентрації важких металів
порівняно з попереднім роком істотних змін не зазнали. У 2000 р. середньорічна концентрація
коливалася для різних водних об’єктів у таких межах: цинку – 1-11 ГДК, міді – 2-27 ГДК, марганцю – 6 -10 ГДК, хрому шестивалентного – 7 - 29 ГДК. Річка Полтва протягом декількох років залишається найбільш забрудненим водним об’єктом басейну.
Басейн р. Дунай. У 2000 р. водність Дунаю та її приток була дещо нижчою порівняно із
попереднім роком, а середньорічна мінералізація – практично стабільною. Протягом останнього
десятиріччя у басейні спостерігається процес підвищення величини водневого показника, що
призвело до зсуву карбонатно-кальцієвої рівноваги і виведенню із фази розчину карбонату кальцію. У всіх водних об’єктах басейну Дунаю продовжує спостерігатися тенденція до зменшення у воді мінеральних сполук азоту, фосфору, важких металів, розчинених органічних речовин різного походження. Середньорічний вміст сполук азоту коливався у межах 1-5 ГДК, міді
3-34, цинку 1-14, марганцю 1-4, хрому шестивалентного 1-10 ГДК. Відзначено зменшення концентрацій нафтопродуктів у притоках Дунаю.
Басейн р. Дністер. Водність Дністра у 2000 р. була нижче водності попереднього року і
середньої багаторічної. Загальна мінералізація води у басейні Дністра в останні п’ять років значних змін не зазнала і у 2000 р. в середньому становила 432 мг/л. Лише у воді р. Тисмениця відзначалося збільшення суми іонів у воді. Після тривалого зниження концентрація азоту мінерального у 2000 р. порівняно з попереднім роком підвищилася майже у 2 рази і досягла 1,4 мг/л
(1-7 ГДК для різних водних об’єктів басейну). Підвищення вмісту мінеральних форм азоту в
основному було спричинене зростанням концентрацій його амонійної форми, що свідчить про
свіже забруднення господарсько-побутовими водами. Вміст заліза та цинку у басейні Дністра стабілізувався і за останні п’ять років практично не змінювався. Для міді в цей час була характерною тенденція зменшення її вмісту у воді. У 2000 р. середньорічні концентрації міді у водних об’єктах басейну Дністра коливалися у межах 1-13 ГДК, цинку – 1-7 ГДК, хрому шестивалентного – 1-11 ГДК.
Басейн Південного Бугу. Дані багаторічних гідрологічних досліджень свідчать про постійне зростання стоку Південного Бугу, хоча у 2000 р. водність була близькою до минулорічної.
Збільшення водності відбилося на значеннях мінералізації води, середньорічні величини якої
знизилися протягом дясятиріччя майже на 100 мг/л. У 2000 р. сума іонів була дещо вищою за
600 мг/л. Зниження мінералізації води супроводжувалося відповідним зменшенням концентрацій всіх головних іонів. Аналіз динаміки вмісту біогенних елементів за останні п’ять років свідчить про зменшення кількості мінерального азоту та фосфору, хоч їх вміст ще залишається високим. Середньорічні концентрації азоту нітритного змінювалися від 1 до 9 ГДК для різних водних об’єктів басейну. Для басейну Південного Бугу характерно незначне забруднення води органічними речовинами. Вміст важких металів у водах басейну Південного Бугу відносно невисокий. Для заліза та марганцю продовжує спостерігатися тенденція до зниження їх присутності
у воді. Вміст міді після підвищення у 1998 р. також поступово знизився.
Басейн р. Дніпро. Водність Дніпра та її приток у 2000 р. була дещо нижче водності попереднього року, а загальна мінералізація істотних змін не зазнала і в середньому досягла 484
мг/л. Статистичний аналіз багаторічних даних дозволив виявити загальну тенденцію до виведення із водного середовища карбонатів кальцію. Це було спричинено підвищенням величини
водневого показника, стійка тенденція до збільшення якого спостерігається в басейні Дніпра ще
з кінця 80-х років того сторіччя. Вказані інгредієнти входять до складу карбонатно-кальцієвої
системи, яка контролює їх накопичення у водному середовищі чи виведення із нього. Кисневий
159

режим був стабільним. Спостерігалися поодинокі випадки дефіциту кисню у воді р. Горинь (м.
Рівне).
У басейні Дніпра впродовж багатьох років відзначається стійка тенденція до зменшення
вмісту мінеральних форм азоту та фосфору. Для таких токсичних речовин, як важкі метали, у
басейні Дніпра також зафіксована позитивна тенденція до зниження концентрацій у воді. Незважаючи на зменшення концентрацій важких металів, забруднення водних об’єктів басейну
Дніпра залишається істотним і у 2000 р. складало: для міді – 1-15 ГДК, цинку – 1-45 ГДК, марганцю – 1-33 ГДК, хрому шестивалентного – 1-12 ГДК.
Вміст розчинених органічних речовин після значного підвищення у 1998 р., спричиненого
підйомом водності, досяг своїх звичайних величин. Концентрації фенолів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), смол та асфальтенів, пестицидів останнім часом практично не
змінювалися. Аналіз результатів даних за останні п’ять років свідчить про неухильне зростання
вмісту у воді нафтопродуктів, концентрації яких коливалися у 2000 р. у межах 1-18 ГДК. Серед
приток Дніпра найбільший рівень забрудненості відмічено у річках Горинь, Устя, Тетерів, Гнилоп’ять, Унава, Десна, Сула, Ворскла, Вовча.
Річки Приазов’я. Поверхневі води басейну Приазов’я відносяться до найбільш високомінералізованих. Як для величини водності, так і для складу головних іонів та мінералізації води
річок цього регіону за останні п’ять років істотних змін не спостерігалося. У 2000 р. середня величина мінералізації досягла 2352 мг/л. За складом ці води малопридатні для питного користування чи риборозведення. Вміст сполук азоту у цьому басейні стабільний, середньорічні концентрації амонійного азоту становили у 2000 р. 1-9 ГДК, азоту нітритного – 1-34 ГДК. Концентрації мінерального фосфору стабільно знижуються. Присутність розчинених органічних речовин у воді річок Приазов‘я за останнє п’ятиріччя практично не змінилася. Межі забруднення
для фенолів складали 1-3 ГДК, для нафтопродуктів – 1-7 ГДК. Забруднення важкими металами
у 2000 р. змінювалося у водних об’єктах Приазов’я у таких межах: для цинку 2-32 ГДК, міді 112 ГДК, марганцю 1-10 ГДК та хрому шестивалентного 1-6 ГДК. Відзначається тенденція зменшення концентрацій міді та марганцю, що триває з 1996 р.
Басейн р. Сіверський Донець. Басейн Сіверського Дінця – один із найбільш забруднених
річкових басейнів України. Не дивлячись на певні зміни водності, загальна мінералізація води
протягом останніх п’яти років залишалася практично стабільною. Аналіз змін складу головних
іонів у воді Сіверського Донця дозволяє зробити висновок про великий антропогенний вплив на
якість води, який хоч і зменшився, але й до цього часу залишився досить істотним. У басейні
розташована велика кількість промислових підприємств, які використовують води Сіверського
Дінця і відповідно скидають їх назад із різним ступенем очистки. Концентрації мінеральних
форм азоту у 2000 р. в 1,5 разу перевищили величини попереднього року. У різних водних
об’єктах басейну середньорічний вміст амонійних форм азоту складав 1-5 ГДК, нітритних форм
– 1-11 ГДК. Концентрації фосфатів протягом десятиріччя були стабільними.
Для вмісту розчинених органічних речовин також було характерним незначне підвищення
порівняно із 1999 р. Для СПАР, фенолів та нафтопродуктів зафіксована тенденція до стійкого
зменшення. Найбільш істотно зменшилися концентрації фенолів (у 3 рази за 10 років) і у 2000
р. межі їх коливань не перевищували 1-3 ГДК. Води Сіверського Дінця істотно забруднені важкими металами. Для вказаних інгредієнтів за останні п’ть років була характерною тенденція до
зменшення їх вмісту у воді, але й до цього часу їх концентрації залишаються високими: для міді
– 2-12 ГДК, для цинку – 1-7 ГДК, марганцю – 1-9 ГДК, хрому шестивалентного – 1-8 ГДК). Інтегральний екологічний індекс води басейну Сіверського Дінця за два останні роки залишився
практично без змін.
Річки Криму. Загальна мінералізація водних об’єктів Криму та вміст органічних речовин
змінювалися мало. Характерною особливістю водних об’єктів Криму є високі концентрації мінеральних форм азоту, які мало змінювалися протягом останніх п’яти років і у 2000 р. в середньому становили 2,0 мг/л. Присутність великої кількості вказаних інгредієнтів свідчить про надходження великої кількості неочищених господарсько – побутових стічних вод. Динаміка мінерального фосфору характеризується тенденцією до зменшення вмісту у воді (0,14 мгР/л у 1998 р. і 0,03
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мгР/л – у 2000 р.). Річки Криму практично не забруднені нафтопродуктами.
В Чорному і Азовському морях продовжується очищення вод від нафтопродуктів. Але в
деяких районах обох морів спостерігалась тенденція до збільшення у воді амонійного та загального азоту. У морських водах відмічається наявність хлорорганічних пестицидів, а в деяких затоках – поліхлорбіфенілів. За основними показниками забруднення стан Чорного і Азовського
морів залишався стабільним, за винятком газового режиму. Загалом, стан морського середовища за останні роки стабілізувався на стадії поліпшення, що призвело до появи у прибережних
водах Чорноморського регіону крабів, риби-голки, морського коника і луфара.
Основними чинниками негативного впливу на морське середовище є: надходження забруднень зі стоком річок; забруднення прибережної частини моря внаслідок діяльності берегових
об’єктів; вплив днопоглиблювальних робіт та дампінгу в чорноморських портах; абразивні
процеси в береговій смузі та поверхневий зливовий стік; забруднення морського середовища
внаслідок судноплавства та діяльності портів.
У північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) протягом трьох останніх десятиліть
формується несприятливий газовий режим – гіпоксія та сірководневе зараження вод. Навіть нетривала дія вітрів північно-західного напрямку призводить до виходу глибинних вод і створює
напружену екологічну ситуацію. Сумарна площа з гіпоксією вод у 2000 р. досягала приблизно
14 тис.км2, (38% від усієї площі ПЗЧМ). Це лише у 1,5 разу менше абсолютного максимуму,
зареєстрованого в 1983 р., коли площа вод із наявністю гіпоксії склала більш 50%. Тривала гіпоксія порушила трофічні зв’язки по всій екосистемі мілководдя, звільнивши екологічну нішу
для вселення, або проникнення з півдня желетілих хижаків, гетеротрофних дінофлагелят та інфузорій.
Вміст біогенних речовин був значно нижче ГДК для амонію сольового, нітратів, нітритів
та фосфатів і має незначні сезонні коливання (амоній сольовий 0,01-0,20 мг/дм3, нітрати 0,1-0,5
мг/дм3). У зонах впливу річкового стоку він дещо вищий, ніж у відкритих частинах Чорного
моря, однак не перевищує ГДК. В Азовському морі концентрації біогенних елементів були у
середньому в 2-3 рази менші, ніж у Чорному морі.
Концентрації поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) – фенантрену, нафталіну,
антрацену, флуорен, флуорантену, біфенілу, аценафтену, пірену, бенз(а)пірену, аценафтілену,
хризену, бензатрацену -коливались у діапазонї від долей нг/л до 30 нг/л. Із 24 пріоритетних
ПАВ в найбільших концентраціях (до 30 нг/л) спостерігалися нафталін та фенатрен у Керченській протоці. У районі впливу р. Дунай їх концентрації були приблизно у 2-3 рази, а у відкритому морі – у 5 разів нижче.
В поверхневих прошарках морських вод і акваторіях портів вміст заліза стабілізувався на
рівні 1996 р., близькому ГДК. Концентрації фенолів в поверхневих водах Чорного моря знаходяться на рівні ГДК. Рівень забруднення Чорного та Азовського морів токсичними металами
незначний. Концентрації кадмію, свинцю, цинку, міді, миш’яку, хрому та ртуті були нижче
ГДК.
Вміст хлорорганічних пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ХОП і ПХБ) був також незначним. Концентрації ХОП змінювалися від нуля до 6 нг/л; концентрації ПХБ були у середньому приблизно у 5 разів вище (від 5 до 25 нг/л). Максимум концентрацій ДДТ та його метаболітів, і суми ПХБ спостерігався у центрі Азовського моря, у районах впливу р. Дунай і у водах Керченської протоки. Найбільший вміст ліндану зафіксований у придунайському районі, у
водах Керченської протоки і філофорного поля Зернова. Концентрації інших хлорорганічних
пестицидів були незначними і здебільшого не перевищували 1 нг/л.
За останні роки в основних районах Чорного моря відмічається тенденція до стабілізації
вмісту нафтопродуктів. Вміст нафтопродуктів у відкритій частині Чорного моря значно нижче
ГДК (від 0 до 0,02 мг/дм3). Найбільш чистим є район Великої Ялти, де в останні роки їх концентрації не перевищують 0,02 мг/л. В останні роки рівень забруднення нафтопродуктами акваторій основних чорноморських портів стабілізувався на рівні ГДК. Більш забруднені райони морських портів, розташованих на річках (Херсонський, Миколаївський).
Донні відклади в основному забруднені нафтопродуктами, хлорованими вуглеводнями,
ДДТ та його метаболітами, металами. Найбільша концентрація суми нафтових вуглеводнів (384
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мг/кг) зафіксована у Одеському порту. Концентрації вище 100 мг/кг зареєстровані у Придунайському районі і у відкритих частинах Азовського моря У останні роки процеси деструкції ДДТ
переважають надходження. Концентрації суми ПХБ знаходяться в Чорному морі здебільшого в
інтервалі 30 – 45 мкг/кг, а в Азовському – 15 –35 мкг/кг.
Середні концентрації металів у пробах донних відкладів районів антропогенного навантаження перевищують їх вміст в умовно чистому районі Тендрівської коси приблизно – у 5-20 разів. Найбільш високий вміст відмічено для хрому і цинку, діапазон концентрацій яких складає
20-121 мг/кг і 6-176 мг/кг відповідно. Максимальні концентрації цих металів зареєстровані і у
донних відкладах Азовського моря. Вміст інших металів має чітко визначену тенденцію до
зниження у наступному порядку: мідь та свинець (5-40 мг/кг), миш’як (4-17 мг/кг), кадмій (0,10,5 мк/кг). Вміст ртуті у більшості районів не перевищує 0,1 мг/кг.
Чорне море. Спостереження за станом забруднення прибережних вод Чорного моря проводились в Сухому лимані і на підході до нього, на акваторії порту Одеса, в Севастопольській
бухті, в районі Південного узбережжя Криму, а також в Дунайській і Дніпровсько-Бузькій гирлових областях. На рівень забруднення морських вод суттєво впливали аварійні розливи з морських суден, постійне надходження в море сільскогосподарьких і промислових стоків, річний
стік. Води Чорного моря найбільш забруднені були нафтовими вуглеводнями (НВ) і фенолами.
Середньорічний вміст нафтовими вуглеводнями становив 6,2 ГДК в гирловий частині р.
Південний Буг, 4,6 ГДК – в Севастопольській бухті, 1,8 ГДК – на акваторії порту Одеса, 1,0
ГДК – в дельтових водотоках. Найбільш високий рівень забруднення вод фенолами спостерігався в порту Одеса – середня за рік концентрація досягала 5 ГДК. Середньорічний вміст фенолів
в інших районах контролю становив 3 ГДК, крім Алупкінської і Гурзуфської заток, де феноли
не виявлені. Середньорічний вміст СПАР у водах Чорного моря був нижче норми. У морській
воді визначався вміст хлорорганічних пестицидів.
Середньорічні концентрації γ - ГХЦГ досягали 3 нг/л в Севастопольській бухті, в інших
районах Чорного моря (окрім Алупкінської затоки, дельти р. Дунай) вони досягали 1 нг/л. В
Севастопольській бухті були виявлені поліхлорбіфеніли, середньорічний вміст яких становив
46 нг/л. Середньорічні концентрації амонійного азоту в усіх районах моря, що контролюються,
були нижче ГДК, нітритів – також нижче норми, крім дельти р. Дунай, де середньорічна концентрація становила 1,4 ГДК.
Вміст розчиненого кисню в водах Чорного моря був, в основному, в межах норми. Низька
ступінь насичення вод киснем (до 33-40% насичення) спостерігалась в придонних шарах води в
відкритих районах Ялтинської затоки і Сухого лиману. Згідно з комплексною оцінкою якості
води за найбільш токсичними речовинами води на акваторії порту Одеса, в Севастопольській
бухті і в Бузькому лимані класифікувались, як брудні; води дельти р. Дунай – як помірно забруднені; води Сухого лиману і на підході до нього, на акваторії п. Ялта – як чисті.
Азовське море. В Азовському морі спостереження проводились на акваторії порту Маріуполь, на його зовнішньому рейді, в Північному звуженні Керченської протоки. В прибережній
зоні Утлюкського лиману, в протоці Тонкій, в Північному і Центральному Сивашу проводились спостереження тільки за вмістом розчиненого кисню. Середньорічний вміст нафтових вуглеводнів був на рівні 1-2 ГДК на акваторії порту Маріуполь, на його зовнішньому рейді і в Північному звуженні Керченської протоки. У водах Азовського моря і в Північному звуженні Керченської протоки середньорічний вміст СПАР не перевищував ГДК. Середньорічні концентрації амонійного азоту в усіх районах Азовського моря, що контролюються, були нижче ГДК, нітритів – також нижче норми, крім акваторії порту Маріуполь, де середньорічна концентрація була на рівні 2,7 ГДК.
На акваторії порту Маріуполь і його зовнішньому рейді середньорічна концентрація розчиненого кисню в поверхневому шарі води становила відповідно 108-126, а в придонному-106 і
111% насичення. Тут вміст розчиненого кисню був найбільшим за останні дев’ять років і позитивна тенденція зберігається з 1995 р. Води прибережної зони Утлюкського лиману, протоки
Тонкої, Північного і Центрального Сивашу в 2000 р. були добре насичені киснем.
В період спостережень в водах Азовського моря присутності сірководню не виявлено. Згідно з комплексною оцінкою якості води за найбільш токсичними речовинами води в Північному звуженні Керченської протоки класифікувались, як забруднені; на акваторії порту Маріуполь
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– як помірно забруднені, на його зовнішньому рейді – як чисті.
На всіх інших водних об’єктах, що контролювались на вміст радіонуклідів, ситуація стабільна, протягом останніх років не погіршилась, концентрації радіонуклідів знаходилась на рівні значно нижче допустимих.
Вміст радіонуклідів у поверхневих водах проточних водойм 30-км зони ЧАЕС був значно
нижчий встановлених норм. Завдяки незначному паводку на Прип’яті вміст радіонуклідів в її
воді не перевищував 1,1 Бк/дм3, тобто знаходився в межах норми. Вміст радіонуклідів у воді р.
Уж зменшився у порівнянні з минулими роками і становив 0,60 - 0,92 Бк/дм3. В червні-липні
2000 р. вміст Sr-90 в воді Прип’яті і Ужа знизився до 0,33 Бк/дм3, тобто до нормального для цих
річок в останні 5 років рівня. В непроточних і слабо проточних водоймах 30-км зони ЧАЕС
вміст радіонуклідів становив за Sr-90 28,5-31,9 Бк/дм3, що є нормою для даних об’єктів. Вміст
Cs-137 залишається практично незмінним.
Вміст радіонуклідів у зонах впливу Рівненської, Хмельницької, Запорізької та ПівденноУкраїнської атомних станцій а також в технологічних водах і ставках-охолоджувачах зазначених АЕС в 2000 р. був значно нижчим встановлених норм і становив 0,22-5,07 пКu/дм3 (норма
для води питної – 2 Бк/дм3 (54 пКu/дм3). Результати аналізів стічних вод Рівненської АЕС свідчать про підвищену у порівнянні з минулими роками радіоактивність зливових стічних вод в
весняно-літній період.
На радіаційний стан Дніпровських водних об’єктів вирішальний вплив мають гідрометеорологічні умови та радіаційна ситуація, що складаються безпосередньо на територіях найбільш
забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Головним джерелом надходження радіонуклідів у Київське водосховище та їх подальшої міграції по каскаду дніпровських водосховищ залишається р. Прип’ять. У 2000 р. гідрометеорологічні умови, що склались у 30-км зоні
відчуження не призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних об’єктах зони та дніпровської водної системи. Водність р. Прип’ять на пригирловій ділянці була близькою до середньобагаторічних значень, а гідрологічний режим річки відзначався невисоким весняним водопіллям.
Максимальна (520 Бк/м3) та середня річна концентрації (225 Бк/м3) Sr-90 у водах р.
Прип’ять в створі м. Чорнобиля були найнижчими за весь післяаварійний період, а Cs-137 (відповідно 380 та 106 Бк/м3) – одними із найнижчих. Значне зниження вмісту
радіонуклідів, що виносяться із зони відчуження, відбувається уже в Київському та Канівському водосховищах. Концентрації Sr-90 зменшуються внаслідок розбавлення забруднених вод
більш чистими водами Дніпра та Десни. Зниження вмісту Cs-137 у водах водосховищ дніпровського каскаду визначається як процесами розбавлення водами притоків, так і процесами седиментації. У 2000 р. середньорічна концентрація Sr-90 при проходженні забруднених вод по каскаду дніпровських водосховищ від м. Чорнобиля до м. Нова Каховка зменшилась від 225 до 93
Бк/м3, а Cs-137 – від 106 до 0,86 Бк/м3.
Вміст радіонуклідів в поверхневих водах басейну Дніпра у 2000 р. був значно нижчий
встановлених норм. Найвища (за межами 30-км зони) радіоактивність води за Sr-90 залишається в Київському водосховищі (0,09-0,21 Бк/дм3), що на порядок нижче норми. Активність води
водосховищ каскаду була значно нижчою, ніж в минулому році і складала в Канівському водосховищі – 0,09-0,11 Бк/дм3, в Кременчуцькому – 0,10 Бк/дм3, в Дніпродзержинському – 0,06
Бк/дм3, в Дніпровському — 0,09 Бк/дм3, в Каховському – 0,07 Бк/дм3. Радіоактивність води
знижувалась вниз по каскаду (середньорічний показник становив від 3,50 пКu/дм3 в районі нижнього б’єфу Київської ГЕС до 2,08 пКu/дм3 в районі м. Херсон) і протягом 2000 р. знаходилася
нижче установленої норми (норма – 27 пКu/дм3). Cs-137 практично повністю седиментувався в
Київському і Канівському водосховищах.
Концентрація Cs-137 у воді північно-західної частини Чорного моря змінювалась від 10,8
(у районі гирла Дунаю) до 27,8 Бк/м3 (у районі м. Тарханкут). На вміст Cs-137 у воді північнозахідної частини Чорного моря суттєво впливає річковий стік. Відносно понижені концентрації
Cs-137 спостерігались у поверхневих водах, де відчувався вплив прісних, річкових вод, підвищені – у придонному горизонті, де відчувався вплив солоних, морських вод. Середня концентрація Cs-137 у поверхневих та придонних водах цих регіонів складала 14 ± 2,4 та 19 ± 3,2 Бк/м3
відповідно.
У Азовському морі концентрація Cs-137 у поверхневих водах та у придонному горизонті
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була майже однакова і складала 8,9 та 8,7 Бк/м3, відповідно. У Керченській протоці внаслідок
перемішування вод Азовського моря з чорноморськими із збільшеним вмістом Cs-137 концентрація Cs-137 у поверхневих водах та на придонному горизонті складала 18,0 та 18,7 Бк/м3.
Середня концентрація Cs-137 у донних відкладах склала 17 ±2,4 Бк/кг і змінювалася від
2,0 до 46 Бк/кг. Максимальна концентрація Cs-137 одержана в Азовському морі. Це може бути
пояснено тим, що мулистий ґрунт, який спостерігався на цій станції, характеризується значною здібністю до сорбції лужних металів, до групи якої відноситься і цезій.
У 2000 р. забір та використання води відносно минулого року зменшились відповідно на
2282 та 1293 млн. м3 і становили 17466 та 12175 млн. м3. Збереглась тенденція до зменшення
забору підземної води. Всього забрано 2987 млн. м3, що майже на 7% менше. Обсяги забраної
морської води у 2000 р. становили 930,74 млн. м3. Незворотне водоспоживання та втрати води
під час транспортування у 2000 р. становили відповідно 5962 млн. м3 та 2281 млн. м3 (табл. 4.4).
У 2000 р. найбільше забрано і використано води з басейну Дніпра 10426 млн. м3 (60 %) та
8152 млн. м3 (67 %) відповідно; із Сіверського Дінця забір та використання води становлять відповідно 2026 (12 %) та 1400 (12 %), з Дунаю 1436 (8 %) та 252 (2 %), із Південного Бугу 954 (6
%) та 897 (7 %), Дністра 813 (5 %) та 652 (5 %). Найбільшими споживачами води залишаються
промисловість – 5989 млн. м3, сільське господарство – 2976 млн. м3 та житлово-комунальне господарство – 3112 млн. м3.
4.4. Динаміка використання води основними галузями
економіки України 1994 - 2000 рр., млн. м3
Галузь
Промисловість,
в т.ч. підземної
Сільське
господарство,
в т.ч. підземної
Житловокомунальне
господарство,
в т.ч. підземної
Загалом по
Україні
в т.ч. підземної

1994
9528
803

1995
8834
734

1996
7916
640

Роки
1997
6549
556

8999

6623

5979

4451

3571

3711

2976

1384

1181

1082

868

619

568

466

3822

3813

3721

3572

3441

3315

3112

1209

1197

1147

1084

1051

1008

906

22575

19474

17799

14729

13044

13468

12175

3499

3201

2948

2574

2227

2081

1838

1998
5899
498

1999
6322
448

2000
5989
419

Інтегральні показники стану екосистем засвідчили, що на водних об’єктах України найчастіше (57 % контрольованих водних об’єктах) визначався стан екологічної напруги з елементами регресу, на інших 43 % – стан екологічної напруги. На водоймищах дніпровського каскаду
не помічено, як і в попередні роки, значного розвитку синьо-зелених водоростей, що було обумовлено гідрометеорологічними умовами і зменшенням виносу з прилеглих земель у водойми
біогенних речовин. Стан угруповань альгопланктону водоймищ Криму свідчив про антропогенну екологічну напругу з елементами регресу.
У 2000 р. обсяг скинутих зворотних вод у водні об’єкти становив 10517 млн. м3. З них
2555 млн. м3 становили недостатньо очищені та 757,7 млн. м3 – без очистки. Промисловістю
скинуто у водні об’єкти 6466 млн. м3 зворотних вод, з яких 1828,7 млн. м3 забруднених (зокрема
541,7 млн. м3 без очистки), сільським господарством – 1142 млн. м3, з яких 98,6 млн. м3 забруднених (з них 96,0 млн. м3 без очистки). Підприємства житлово-комунального господарства у
2000 р. скинули у водойми України 3306 млн. м3, з яких 1370,8 млн. м3 забруднених (116,8 млн.
м3 без очистки). Економія свіжої води, завдяки впровадженню систем оборотного і повторно164

послідовного водопостачання, становила 84 % (табл. 4.5).
У 2000 р. скид забруднюючих речовин у водні об’єкти складав 3025,4 тис. т. Найбільшу
кількість забруднюючих речовин водокористувачі скидали у Дніпро — 778,6 тис. т (25 %), Сіверський Донець – 475,1 тис. т (15 %), Дністер 78,5 тис. т (5,8 %), Чорне море – 37,5 тис. т (1,2 %)
та Азовське море – 127,5 тис. т (4,6 %). Промисловістю скинуто 2000,3 тис. т забруднюючих
речовин, житлово-комунальним господарством – 957,2 тис. т.
Основними джерелами централізованого водопостачання в Україні є поверхневі водні
об’єкти, від якості води яких залежить якість питної води. У водоймах 1 категорії із досліджених у 2000 р. проб не відповідає гігієнічним нормам за санітарно-хімічними показниками —
17,2 %, за мікробіологічними — 14,2 %, в т. ч. в 2,1 % проб були виділені збудники інфекційних
захворювань та в 0,03 % – збудники гельмінтозів, небезпечних для людини. По водоймах 2 категорії ці показники становили відповідно – 21, 20, 1,6 та 0,6 %. В морях із досліджених проб 19
% проб не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам за санітарно-хімічними та 13 % за мікробіологічними показниками, в т.ч. в 3,3 % проб були виділені збудники інфекційних захворювань та в 0,2 % — гельмінтозів, небезпечних для людини.
4.5. Динаміка скиду зворотних вод у водні об’єкти
по основних галузях економіки України за 1994 - 2000 рр., млн. м3
Галузь
Промисловість:
всього,
в т.ч. забруднених;
без очистки
Сільське господарство: всього,
в т.ч. забруднених;
без очистки
Житлово-комунальне
господарство: всього,
в т.ч. забруднених;
без очистки
Загалом по Україні

1994

1995

1996

Роки
1997

8545

7986

7381

6260

5603

6517

6466

2223
601

2113
565

424
688

1917
531

1900
534

1849
512

1829
542

2528

2281

2009

1761

1372

1041

1142

291
284

202
195

161
155

112
107

151
147

114
108

99
96

3894

3838

3747

3619

3463

3379

3306

2347
167
15028

2326
151
14175

1811
136
13179

2195
125
11698

2161
129
10494

1941
125
10988

1371
117
10517

1998

1999

2000

Основним джерелом водопостачання України є поверхневі води (до 80 %), зокрема басейн
р. Дніпро забезпечує до 70 % населення питною водою. Україна має досить високий рівень забезпечення населення централізованим водопостачанням та водовідведенням. Середньодобове
споживання води на 1 жителя міста в Україні становить 320 літрів, тоді як у великих містах Європи цей показник дорівнює 100-200 літрам. Централізованим водопостачанням на Україні забезпечено населення всіх міст країни і 86 % селищ міського типу. У той же час централізованих систем каналізації не мають 27 міст і майже третина селищ міського типу (392), а в 187 міських населених пунктах очисні каналізаційні споруди працюють неефективно. Послугами
централізованого господарсько-питного водопостачання користується четверта частина сіл
України; решта сільського населення бере воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які у
переважній більшості перебувають у незадовільному санітарно-гігієнічному стані.
Виробничі потужності усіх централізованих водопроводів становлять 25,7 млн. м3 на добу;
протяжність комунальних водопровідних мереж складає 78,8 тис. км. Переважна більшість
діючих споруд водопостачання побудована ще в 60-70 роки того сторіччя за застарілими на
сьогодні будівельними нормами і не в змозі забезпечити подачу води необхідної кількості та
якості. В аварійному стані перебуває 25 % водопровідних та 24 % каналізаційних мереж. Це
становить 2 аварії за рік на 1 км мереж, що значно перевищує відповідний рівень у країнах Європи. Майже 50 % підземної води подається комунальними водопроводами з перевищенням
165

стандарту за загальною жорсткістю, сухим залишком, залізом, марганцем, фтором. Не відповідають гігієнічним нормам і правилам на Україні 6 % існуючих водопроводів централізованого
водопостачання, 10 % комунальних (з них 57 % через відсутність зон санітарної охорони, 33 %
– необхідного комплексу очисних споруд і 21 % – знезаражуючих установок) та 4,8 % відомчих
водопроводів (відповідно 66, 23 та 16 %).
У 2000 р. питна вода не відповідала нормам ГОСТ 2874 в системах централізованого водопостачання – 12 % досліджених проб води, за бактеріологічними – 5,1%, на комунальних водопроводах відповідно – 9 та 4 %, відомчих – 12 та 5 %, сільських водопроводах – 16 та 7 %.
Практично не вирішуються питання обробки та утилізації мулу. На мулових майданчиках накопичується до 40 млн. т осадів у рік, які є джерелом вторинного забруднення водойм. Основними
забруднювачами водних об’єктів залишаються водокористувачі таких галузей економіки: промисловості – 55,2% від загального скиду таких вод (вугільної – 16,9% та чорної металургії –
28,3%) та житлово-комунального господарства – 41,4%.
В грунтах сільгоспугідь за останні п’ять років відмічається загальна тенденція зниження
середнього вмісту пестицидів, натомість забруднення грунтів токсикантами промислового походження в містах залишається високим. В містах постійного контролю за останні п’ять років
спостерігалось зниження середніх концентрацій майже до рівня ГДК і нижче, але у останні роки відмічено підвищення ГДК по свинцю у декілька разів.
Пестициди. У 2000 р. вибірковими обстеженнями на вміст залишкових кількостей пестицидів були охоплені угіддя в АР Крим та 33 райони 16 областей України. Середній вміст залишкових кількостей суми ДДТ в грунтах сільгоспугідь становив 0,2 ГДК. Загальна забруднена
площа складала 5% від обстеженої. Перевищень ГДК по тіодану, трефлану та рогору в пробах
грунту обстежених областей не виявлено.
Нітрати. Вміст нітратів визначався в пробах грунту деяких сільгоспугідь АР Крим і 16
областей України. Середні та максимальні концентрації нітратів були нижче рівня ГДК у всіх
обстежених областях.
Промислові токсиканти. На вміст промислових токсикантів у грунтах були обстежені 5
міст України: Київ, Боярка, Вишгород Київської області, Костянтинівка, Маріуполь Донецької
області. В грунтах Києва в промислових зонах підприємств виявлені максимальні концентрації
свинцю на рівні: 6,5 ГДК, 22; 30; 32; 47; 89,4 ГДК, міді — від 14 до 34 ГДК, цинку — від 14 до
21 ГДК. Максимальний вміст кадмію перевищував рівень ГДК у 5,0; 5,5; 6,0 разів. Моніторинг,
що проводився у 1992-2000 рр., дозволив зробити висновок, що середній вміст токсикантів
промислового походження в пробах грунту Києва знижується і знаходиться нижче рівня ГДК,
крім свинцю, середнє значення якого становило 1,7 ГДК у 2000 р.
За останні роки зберігається негативна тенденція накопичення токсичних відходів унаслідок низького рівня їх використання в промисловому й побутовому секторах господарства. Згідно зі статистичними даними загальна маса накопичених на території України токсичних відходів збільшилася у 2000 р. на 83 млн. т, порівняно зі збільшенням на 54 млн. т у 1999 р. Зростання промислового виробництва в 2001 р. не стало передумовою до збільшення обсягу інвестицій
у природоохоронне будівництво. Це обумовлено не лише незадовільним економічним станом
держави, а й підходом регіональних і місцевих органів влади до екологічних проблем за залишковим принципом.
Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлознопаперового та агропромислового комплексів. Екологічні проблеми набувають особливого загострення внаслідок накопичення токсичних відходів, серед яких найнебезпечнішими є важкі метали, нафтопродукти, непридатні до застосування пестициди.
За класами небезпеки токсичні відходи, що утворилися у 2000 р., розподілилися таким чином (табл. 4.6): 13,9 тис. т належать до I класу, 176,0 тис. т – до II класу, 2423,5 тис. т – до III
класу, 78761,6 тис. т – до IV класу небезпеки.
Загальна кількість токсичних відходів становить 81374,9 тис. т. Аналіз даних стосовно
структури утворення та використання токсичних відходів у 2000 р. свідчить про те, що порів166

няно з попередніми роками ситуація суттєво не змінилася, причому використання токсичних
відходів І класу небезпеки навіть зменшилося до 13 проти 40 % у 1999 р.
4.6. Динаміка накопичення (утворення) токсичних
відходів в Україні по роках, тис. т
Класи токсичних
відходів

1997

1998

1999

2000

4158636,6
(102974,9)

4312288,2
(84032,7)

4366206,0
2926998,5*
(88475,7)

3009608,1*
(81375,0)

І клас небезпеки

34,5
(28,7)

147,9
(18,7)

147,7
150,2*
(20,4)

149,1*
(13,9)

ІІ клас небезпеки

1382,7
(923,6)

1356,0
(183,2)

1386,4
1627,4*
(183,8)

1685,2*
(176,0)

ІІІ клас небезпеки

32576,9
(2209,1)

34531,0
(2252,2)

35 564,8
23832,7*
(2616,2)

24410,0*
(2423,5)

IV клас небезпеки

4124 642,5
(99813,5)

4276 253,3
(81578,6)

4329 107,1
2901388,3*
(85655,3)

2943695,0*
(78761,6)

Усі класи небезпеки

* Розбіжність між статистичними даними для загальної маси
накопичених токсичних відходів станом на 01.01.2001 р. (3,0 млрд т.) і станом на
01.01.2000 р. (4,4 млрд т.) пояснюється тим, що дані
станом на 01.01.2001 р. не охоплюють відходи вуглевидобутку.
В Україні умови зберігання та видалення відходів, здебільшого, не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, що є одним із чинників інтенсивного забруднення поверхневих та підземних вод, ґрунту, атмосферного повітря. Така ситуація зумовлена відсутністю належної інфраструктури й відповідного фінансування для забезпечення здійснення належних операцій у
сфері поводження з відходами.
У переважній більшості областей України немає будь-яких полігонів для централізованого
зберігання та видалення відходів. У багатьох областях склалося важке становище з розміщенням та переробленням токсичних відходів. Через відсутність достатньої кількості підприємств,
які спеціалізуються на переробленні токсичних відходів, великі обсяги токсичних відходів зберігаються на території підприємств, на яких вони утворюються. Лише на окремих підприємствах є обладнані сховища для зберігання токсичних відходів і установки для їх знешкодження,
однак ці підприємства не забезпечені належною технологічною базою. Статистичний бюлетень
наводить загальну величину обсягів накопичення токсичних відходів як у сховищах організованого складування, так і на території підприємств.
У 2000 р. до поверхневих сховищ організованого складування було відправлено 62 % відходів IV класу небезпеки, зокрема, до сховищ, які не відповідають чинним нормативам, 21 %
(табл. 4.7). Стосовно токсичних відходів І - ІІІ класів небезпеки відповідні цифри такі: І клас —
1,5 і 0,7 %; ІІ клас – 37 і 8 %; ІІІ клас – 29 і 8 %. Зараз певна кількість токсичних відходів потрапляє до місць неорганізованого складування за межі підприємств, зокрема, у 2000 р.: І клас —
0,8; ІІ клас — 0,8; ІІІ клас — 0,5; IV клас — 0,2 %. Залишається низьким ступінь знешкодження
токсичних відходів, а саме, у 2000 р. він становив: І клас – 74; ІІ клас – 12; ІІІ клас — 2,6; IV
клас — 2,4 %.
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Велике занепокоєння викликають місця зберігання в Україні непридатних та заборонених
до використання пестицидів (НП). Виникнення накопичень НП розпочалося наприкінці 60-х
років того століття через наявність диспропорцій під час замовлення, увезення на територію
сільських господарств і використання пестицидів у самих господарствах, унаслідок чого велика
кількість цих препаратів роками нагромаджувалася в місцях, загалом непристосованих для довготривалого зберігання таких небезпечних речовин.
4.7. Утворення та переробка токсичних відходів в Україні у 2000 р.
за класами небезпеки, тис. т
Утворення та переробка
токсичних відходів
Площа сховища, га
Об’єм сховища, тис. м3
Ліміт
Фактично утворилося
Одержано від інших
підприємств
Використано
Знешкоджено (знищено)
Направлено в поверхневі сховища організованого складування (відповідають чинним
нормативам)
Передано іншим
підприємствам
Відправлено в місця неорганізованого складування
Наявність у сховищах
організованого складування (на
01.01.2001 р.)
Витрати на складування (знищення) відходів у сховищах організованого складування за звітний період

Відходи всіх
I клас II клас III клас
класів
33992,7
1120,9 5966,6
4801,7
94564,8
387,9
435,1
21192,8
72411,5
7,3
112,1
1247,2
81374,9
13,9
176,0
2423,5

IV клас
22103,5
72548,9
71045,0
78761,6

1230,7

13,8

5,4

37,2

1174,3

27044,3

1,8

74,8

1204,3

25763,4

1969,7

10,2

20,9

64,2

1874,4

52812,4
(35986,0)

0,2
(0,1)

65,3
(51,4)

695,1
(503,3)

48489,0
(31867,1)

11128,2

16,6

26,5

603,3

9091,4

170,8

0,1

1,3

11,7

157,6

3009608,1

149,1

1685,2

24409,8

2943695

248504,7

6669,5

4194,0 176661,5

60974,5

Унаслідок несприятливих умов і довгих термінів зберігання НП, низької якості контейнерів та пакувальних матеріалів, в яких знаходяться НП, створилася загроза для здоров’я населення й навколишнього природного середовища. Пестициди розміщені на 147 об’єктах централізованого зберігання непридатних пестицидів у віданні місцевих державних адміністрацій і на
приблизно 5000 спеціальних складах сільськогосподарських підприємств. Кількість цих пестицидів лише в сільському господарстві досягає 20 тис тонн.
Згідно з чинним порядком пестициди, заборонені для застосування, непридатні до використання, а також невідомі і змішані, слід вилучати з обігу і розміщувати в спеціальних складах.
Існують типові проекти складів непридатних пестицидів, вимоги до умов їх зберігання. Однак
до 60% непридатних пестицидів зберігаються в господарствах у непристосованих приміщеннях,
а подекуди й просто неба, і не мають належного нагляду. Знешкодження цих пестицидів практично не здійснюється. Через потенційну небезпеку від високотоксичних складових пестицидів
для здоров’я населення і навколишнього природного середовища проблема знешкодження непридатних пестицидів є вкрай злободенною.
В Україні в містах і селищах міського типу щороку утворюється близько 35 млн. м3 твер168

дих побутових відходів (ТПВ), які знешкоджуються на 770 міських звалищ та сміттєспалювальних заводах.
Санітарна очистка житлового фонду населених пунктів України від ТПВ побудована на
основі планово-регулярної організації видалення сміття за системою незмінних та змінних сміттєзабірників. Основу підгалузі складають 56 спеціалізованих автопідприємств та 650 цехів у
складі виробничих управлінь житлово-комунального господарства районного рівня. У цій сфері
залучено більше 7,5 тис. сміттєприбиральних машин та близько 35 тис. працівників.
Об’єкти розміщення побутових відходів у переважній частині не відповідають вимогам
екологічної безпеки. Більше 90% звалищ у гірських і курортних регіонах, є джерелом інтенсивного забруднення атмосферного повітря та підземних водоносних горизонтів і є небезпечними з
точки зору санітарно-епідемічного благополуччя населення. Ситуація ускладнюється тим, що
48% звалищ ТПВ продовжують приймати промислові відходи ІІ–ІV класу небезпеки. Часткова
сепарація чи попередній відбір відходів здійснюються лише на деяких об’єктах.
Загалом, поводження з побутовими відходами неефективне через низький рівень повторного їх використання. Використовуються деякою мірою макулатура, металобрухт та відходи
скла, що суттєво не зменшує обсяги відходів, що вивозяться на звалища чи спалюються на сміттєспалювальних заводах.
Для подолання вкрай небезпечної ситуації, яка склалася у сфері поводження з відходами і
з кожним роком загострюється, унаслідок чого зростає загроза здоров’ю людини і навколишньому природному середовищу, необхідні ефективні цілеспрямовані дії в рамках єдиної державної політики. Якщо на державному рівні зроблено суттєві кроки в розробленні регулюючих
механізмів у сфері поводження з відходами, то на місцевому та об’єктному рівнях позитивних
зрушень замало. Однак саме на регіональному, місцевому та об’єктному рівнях слід впроваджувати економічні механізми природокористування й відпрацьовувати механізми взаємодії
місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, населення, громадських та неурядових організацій.
♦♦♦♦♦

2.5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І ПРОБЛЕМА ЗМІНИ

КЛІМАТУ

Загальні положення
Останні 15-20 років характеризуються розумінням світовим співтовариством екологічних
загроз. У 70-х – 80-х рр. екологія стала частиною світової політики під тиском очевидних для
всіх країн загроз і кризових явищ, що руйнують біосферу планети. Світовому співтовариству не
потрібно було ніяких доказів для розуміння таких явищ, як забруднення рік, розлиття нафти в
прибережних водах, кислотні дощі, радіоактивні опади тощо. Цю очевидність проблеми породив загальний консенсус, що полягає в створенні цілої низки глобальних концепцій, правових
конструкцій та організаційних структур, що обслуговують загальну заявлену необхідність вирішення екологічних проблем.
Цей етап (умовно названий етапом реальних загроз) концептуально виражено в поняттях
екологічної безпеки й сталого розвитку, які визначають бажаний стан біосфери планети та зміни
типу соціально-економічного розвитку, необхідного для цього стану. Організаційно він виразився в появі глобальних (Програма ООН з навколишнього середовища – ЮНЕП, Всесвітня Рада
ООН зі Сталого Розвитку) та регіональних структур, які ведуть розробку та координацію дій
країн за рішенням загальних екологічних проблем. Оскільки в якості цих проблем фігурували
реальні загрози, створювалася можливість точної кількісної оцінки як самих загроз, так і заходів щодо їх запобігання та (або) ліквідації. Це створювало базу для адекватного трактування
будь-яких дій кожної країни та світового співтовариства в цілому відносно подібних викликів і
багато в чому виключало застосування в цій сфері політики подвійних стандартів і довільних
трактувань.
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Однак, з середини 80-х рр. ситуація в цій області стала змінюватися. Поступово, поряд із
проблемами, верифікованими класичними методами точних наук, почали з'являтися загрози нового типу, які не піддаються точній верифікації. Оцінка актуальності подібних ризиків можлива
з великим ступенем самостійності, що залежить від конкретних експертних оцінок і багато в
чому виключає об'єктивні критерії. Впровадження подібних загроз (умовно названих віртуальними) у світову суспільну свідомість відбувалося з масовим використанням піар-технологій.
Першою загрозою подібного типу стала так звана «озонова діра» над Антарктикою, пізніше визнана в якості глобальної проблеми виснаження озонового шару. Характерною рисою цієї проблеми став однозначний розв'язок, який не оскаржується: перехід світової холодильної промисловості на замінники фреону (розроблені незадовго до «розкручування» даної загрози фірмою
«Дюпон»). Окремі зауваження скептиків з приводу недостатньої вивченості питання й зниження коефіцієнта корисної дії холодильників у результаті переходу з фреону на замінники не були
прийняті до уваги. Буквально за кілька років після появи перших публікацій про «озонову діру»
був розроблений і прийнятий Монреальський протокол, який призвів до руйнування кріогенної
галузі в ряді країн (включаючи Росію) і до залежності цих країн від поставок хладоагента з
США.
Дуже характерним після прийняття Монреальського протоколу став різкий спад інтересу в
ЗМІ до проблеми озонового шару (що побічно доводить замовлений характер теми в попередній період). Ще більш цікавим стала зміна змісту самих публікацій: з'явилися дані, що ставлять
під сумнів якщо не саму проблему, то як мінімум причетність до неї людства. Спостереження
свідчили, що «озонова діра» над Антарктикою майже зникла за підозріло короткий проміжок
часу. Пояснити це скороченням викидів фреонів в атмосферу не представляється можливим,
оскільки ці викиди прямо корелюють з кількістю холодильників і холодильних систем, більша
частина яких у світі дотепер працює на фреоні. Враховуючи це, деякі дослідники ставлять під
сумнів, що раніше вважався визнаний зв'язок між виснаженням озонового шару та викидами
фреонових хладоагентів.
Як і озонова проблема, тема глобального потепління була впроваджена у світову свідомість з разючою швидкістю. Гіпотеза глобального потепління, що не виходила в 80-х рр. за межі наукових дискусій, була вперше згадана в числі глобальних загроз у Доповіді Римського
Клубу, що вийшла в 1990 р. Усього через 2 роки після цього на Глобальному Саміті ООН зі
сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро світовим співтовариством ухвалюється Межова Конвенція
ООН про зміну клімату, що надала цій гіпотезі широкого визнання.
Безумовно, для таких різких змін повинні бути вагомі підстави. Щоб їх зрозуміти, слід розібратися у двох основних моментах: суті проблеми глобального потепління і стратегічних інтересах провідних країн «вісімки», які, так чи інакше, пов'язують з цією гіпотезою. Відразу слід
обмовитися, що залежно від своїх інтересів країни «вісімки» можуть трактувати проблеми клімату досить по-різному, аж до заперечення існування власне цієї проблеми, як такої.
Під зміною клімату традиційно було прийнято розуміння т.зв. глобального потепління,
причиною якого вважається парниковий ефект, дія якого підсилюється внаслідок зростання
концентрації вуглекислого газу та деяких інших, що викликають парниковий ефект газів в атмосфері. Тому питання про те, чи існує глобальне потепління протягом останніх 20 років дебатувалося вченими й політиками найбільш інтенсивно. При цьому власне посиланнями, що згадуються, були дані з підвищення глобальної температури в ХХ столітті й особливо в 90-х рр. У
той же час, дані за більш тривалий період (останні 500 тис. років) показують циклічність процесів потепління та похолодання на планеті, при чому період проходження повного циклу становить 140-150 тис. років. У нинішньому циклі фаза похолодання була пройдена близько 20 тис.
років тому – під час добре всім відомого льодовикового періоду. Після цього розпочалося потепління, пік якого було пройдено приблизно 10 тис. років тому; з тих пір температура дещо знижується. Можливі, звичайно, і нові сплески – хоча б тому, що останній пік не перевищив попереднього, пройденого близько 135 тис. років тому.
Що ж стосується популярних даних про потепління останніх сторіч, то їх надійність може
бути оскаржена, тому що в них відсутні виправлення на точки зняття інформації. В XIX столітті
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метеостанції базувалися майже винятково у великих містах; та й зараз багато хто з них там розташовується. Мегаполіси за останні 200 років сильно розрослися, обсяги теплових викидів на
їхній території зросли в сотні разів за рахунок промисловості, автотранспорту, опалення тощо.
Зараз кожне велике місто – це величезна теплова «пляма», в якій середньорічна температура на
5-10 градусів перевищує температуру в пригородах. Неважко зрозуміти, як «танцюють» цифри
в розрахунках глобальної температури, в які включені дані зі станцій, розташованих у великих
містах. Залежно від поставленого завдання такі неточності можна або проігнорувати, або акцентувати.
Тепер – про те, чи носить потепління антропогенний характер. Графік довгострокових температурних змін на Землі показує, що в піку попереднього періоду (близько 140 тис. років тому), пройденого, як відомо, без участі людства, температура була суттєво вище нинішньої.
Природно, фізичні явища заперечувати не можна – без парникового ефекту наша планета, швидше за все, була б льодовою пустелею, непридатною для життя. Але й заперечувати циклічність
температурних змін, які не залежать від людства, також не варто. Очевидно, що вже встановлені цикли потепління і похолодання на нашій планеті регулюються процесами та силами, природу яких ще необхідно вивчити. Проте, невивченість проблеми і можливість використання суперечливих даних та аргументів надають особливого політичного відтінку проблемі зміни клімату. Створюється теоретична можливість поставити поза законом усі основні види людської діяльності, так чи інакше пов'язані з викидами парникових газів – виробництво та споживання
енергії, промисловість, транспорт, домашнє господарство тощо. Це, у свою чергу, дає підставу
для різних видів контролю та регулювання всього життя людства, які можуть бути сформовані
під різні завдання та з урахуванням інтересів різних країн. Політичний ресурс проблеми очевидний.
Найбільш відомі інструментарії залякування людства новою глобальною загрозою – т.зв.
кліматичні моделі, що бездумно екстраполюють існуючі тренди підвищення температури та засновані на прямій прив'язці обсягів парникових газів, що викидаються людством, до показників
температури на Землі.
Багато в чому подібний підхід домінував і домінує в позиції заснованої в 1988 році під егідою ООН, т.зв. МГЕЗК – Міжурядової групи експертів по зміні клімату. Група діє під офіційною егідою ЮНЕП і Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО). Ініціатором створення
цієї групи виступили США. Доповіді групи – це кваліфіковано підібрана статистика країн по
викидах парникових газів, матеріали по шляхах їх скорочення, прогнози їх неминучого зросту, і
як наслідок – потепління на Землі. Зв'язок між останніми двома явищами є очевидний і наче не
потребує доказів.
Саме на висновках доповідей МГЕЗК базуються головні міжнародні правові документи в
області клімату – Межова конвенція ООН по зміні клімату (РКЗК) та Кіотський протокол 1997
р. Уже в тексті РКЗК ООН, прийнятої на Глобальному самміті зі сталого розвитку в Ріо-деЖанейро (1992 р.), декларувалося головне завдання: «Досягнення стабільного змісту в атмосфері газів, що викликають парниковий ефект, на тому рівні, при якому зникає небезпека антропогенного втручання в баланс кліматичної системи Землі» (ст. 2 РКЗК). Згадувалися кількісні
показники цієї стабілізації: зниження країнами до 2000 р. емісії СО2 до рівня 1990 р. Навмисно
рознесені за двома різними параграфами тексту Конвенції та не підкріплені механізмами контролю над виконанням, ці завдання так і залишилися добрими побажаннями, які ніхто з країн (за
винятком Росії) не виконав.
Переговорний процес по Конвенції виявив діаметральну розбіжність між позиціями країн
«великої сімки» і країн, що розвиваються, які розглядають будь-яку спробу світового співтовариства зайнятися проблемою, не пов'язаною з прямою фінансовою допомогою цим країнам, як
пряму образу на свою адресу. Екологія традиційно оголошувалася ними «іграшкою для
багатих». Уникнути прямої обструкції з їхнього боку вдалося, помістив у текст Конвенції
привабливі для «третього світу» положення. До них відносяться тези про диференційовану відповідальність різних держав за розв'язок кліматичної проблеми та про необхідність лідерства
промислово розвинених країн, а також пункти про матеріальну та технічну допомогу. Відчувши
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нове джерело фінансових входжень, країни, що розвиваються, заспокоїлися та проголосували
за Конвенцію.
Що ж стосується конкретних зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів, то проти
них країни «третього світу» заперечували й заперечують принципово, відкидаючи їх як обмеження на розвиток економіки. Це з'ясувалося остаточно в 1997 р. у ході підготовки Кіотського
протоколу – документа, що фіксує кількісні зобов'язання країн. Небажання брати на себе будьяку активну роль згуртувало країни, що розвиваються, настільки, що жодний тиск з боку США
(ні, тим більше, угоди ЄС) не увінчався успіхом. У підсумку зобов'язання зі зниження емісії викиду парникових газів (ПГ) довелося ухвалювати розвиненим країнам і країнам з перехідною
економікою. В тексті Кіотського протоколу зафіксовано, що в період з 2008 по 2012 рр. середньорічний обсяг викидів парникових газів (до яких відносяться двоокиси вуглецю, метану, закиси азоту, а також замінники фреону) у порівнянні з 1990 р. повинен знизитися відповідно:
• для країн ЄС – на 8 %;
• для США та Канади – на 6 %;
• для країн Східної Європи – на 6 %;
• для Японії – на 6 %;
• для Росії – на 0 %.
До Протоколу навіть не було включено пункту, який давав би право добровільного приєднання до зобов'язань тих країн, на які зобов'язання не поширюються. Згодом це стало однією з
головних причин прийнятого в 2001 р. Сполученими Штатами рішення про вихід з Кіотського
протоколу. Після цього кроку загальний обсяг запланованих у межах Кіотського протоколу
скорочень викидів зменшився майже вдвічі.
До моменту прийняття Кіотського протоколу остаточно виявилися найбільш активні учасники міжнародного політичного процесу в області зміни клімату Євросоюз та США. Роль Росії
в ньому поступово збільшується, але помітною вона стала тільки за останні кілька років. Інші
країни «великої вісімки» – Японія та Канада – виконують роль своєрідної периферії. У певному
змісті всі переговори в межах РКЗК і Кіотського протоколу, а також у форматі «великої вісімки» – це своєрідна політична дуель між США та Європою. Дуель, що відбиває всі сильні й слабкі сторони обох партнерів, їх внутрішньополітичні обмеження та особливості переговірного
стилю.
Після виходу США з Кіотського протоколу стало звичним визначати їх як головний зупиняючий фактор у розвитку переговірного процесу. Сполучені Штати обвинувачували й обвинувачують у спробі «розвести протокол водою» (довільний переклад слів «to water down the
Protocol», що не мають точного російського еквівалента).
Аналогічні кліше застосовуються і до Євросоюзу, який вважається ініціатором глобального переговірного процесу за рішенням проблеми зміни клімату, що й займає на цих переговорах
найбезкомпроміснішу позицію. Вимоги найбільшого обсягу зниження викидів парникових газів
у ході переговорів по Кіотському протоколу, і наполегливість, з якою ЄС домагається введення
Протоколу в дію, і багато чого іншого дають підстави для цієї точки зору. Однак, вірною вона
може бути тільки за умови, якщо Кіотський протокол дійсно є ефективним міжнародним інструментом вирішення проблем глобального потепління. Тим часом, навіть достатньо поверхневий аналіз ситуації дає підстави вважати, що це далеко не так.
Звичайно, найбільш помітні кроки проти Кіотського протоколу в США в минулому зроблені з приходом у Білий дім адміністрації Дж. Буша-Молодшого. Такі фігури в адміністрації як
Річард Чейні, Кондоліза Райс, Підлога Вулфовіц, безумовно, стояли за найпершою помітною
акцією нового президента – демонстративним виходом з Кіотського протоколу в березні 2001 р.
Цей крок дуже контрастував з політикою Клінтона – Гора, особливо якщо врахувати, що США
належить авторство ряду пропозицій, які суттєво вплинули на прийняття рішень світовим співтовариством в області зміни клімату – таких, як МГЕЗК або запровадження в дію РКЗК. Розбудовуючи успіх, президент Клінтон спробував увести в країні т.зв. «податок на ВТЕ» (British
Thermal Units), що зачіпав інтереси паливної, і особливо вугільної промисловості, однак провести закон через Конгрес не вдалося.
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Не варто забувати й роль закону про чисте повітря (Clean Air Act) і доповнень до нього,
прийнятих у 1990 р., що й дали початок торгівлі квотами скорочення викидів сірчистого ангідриду. Успішний досвід цієї торгівлі багато в чому дав підстави для такого найважливішого механізму гнучкості, як торгівля квотами скорочення викидів парникових газів. Нарешті, деякими
дослідниками позитивно оцінюється вплив США на Росію, яку американським представникам вдалося
переконати зняти свої заперечення проти прийняття країнами конкретних зобов'язань.
Усі ці дії США, проте, зовсім не суперечили головній політичній установці – забезпечити
собі максимальну свободу дій у межах створюваної в області зміни клімату міжнародної правової конструкції. Єдина супердержава не прагнула в цій сфері стати підконтрольною комунебудь і, відповідно, противилася будь-якому контролю ззовні.
Тактика Євросоюзу
Полярною протилежністю американському став підхід Євросоюзу. Традиційні пропозиції
ЄС з конкретизації всіх заходів і напрямків політики та жорсткості процедур контролю мають
під собою цілком певну інституціональну основу. Справа в тому, що екологічна політика ЄС
протягом ряду десятиліть базувалася, насамперед, на заходах технічного регулювання та екологічних стандартах, розповсюджених на всі сфери, що входять в юрисдикцію ЄС. На рівні Євросоюзу це – політика т.зв. галузевої екологічної інтеграції (sectoral environmental integration), у
межах якої були розроблені системи індикаторів, за якими оцінюється адекватність усіх напрямків політики ЄС поставленій меті. На рівні країн, галузей, підприємств існують свої контрольні цифри по загальних обсягах викидів, питомі нормативи (на одиницю продукції, що випускається), зобов'язання із впровадження кращих технологій (best available technologies) та ін.
Усе це доповнюється міцними процедурами, які вичерпують, контролюють та вражають
штрафними санкціями. При цьому принцип «забруднювач платить», що справедливо вважається одним з наріжних каменів екологічної політики ЄС, поступово посилюється і трансформується в принцип, обумовлений як «забруднювач сидить». Саме до цього ведуть країни Євросоюзу свої останні новації в області розширення кримінальної відповідальності за забруднення
навколишнього середовища. Так що немає нічого дивного в тому, що свій ґрунтовний підхід ЄС
розцінює як позитивний досвід організації міжнародного співробітництва в Європі та намагається запропонувати його як моделі для співробітництва на рівні світового співтовариства. З цієї причини у всіх пропозиціях в області екології, які ЄС адресує світу, неважко виявити кількісні зобов'язання та заходи міцного контролю. Наприклад, розроблені для Глобального самміту зі
сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.), пропозиції ЄС містили:
• інтеграцію пріоритетів екології та розвитку на міжнародному рівні (аналог екологічної
інтеграції в ЄС);
• постановку кількісних цілей в області екології та розвитку;
• посилення міжнародного моніторингу.
При цьому упускається з виду, що ступені інтеграції країн – членів ООН та країн – членів
ЄС не просто різняться між собою – за низкою позицій вони навіть незрівнянні. Схоже, однак,
що ЄС намагається не брати до уваги цих відмінностей, постійно плутаючи свою внутрішню
політику з міжнародною. Виникає підозра, що в даній області в ЄС просто немає зовнішньої
політики – є спроби переносу на світову арену своїх внутрішніх норм і прагнень. Тому навряд
чи можна погодитися з деякими аналітиками, що звинувачують ЄС у громіздкому та ізоляціоністському підході. Претензії доречно адресувати до того, що вже існує, а зовнішню політику з
глобальних проблем Євросоюзу, зважаючи на все, ще має виробити. І як слід організувати.
Американський та євро-американський баланс
Різниця в підходах двох провідних гравців виявилася практично по всіх значимих
позиціях Кіотського протоколу. Якщо за півроку до Кіото Євросоюз наполягав на загальному
скороченні на 10 %, а до переговорів у Кіото підвищив планку до 15 %, то США виходили з
«нульового варіанта» – повернення обсягів емісії до рівня 1990 р. (свого роду компроміс пропонувала Японія – 5 % скорочення). 1990 рік у якості базового вдалося погодити не без участі:
спочатку США мали намір полегшити свої завдання, обрав в якості базового 1995 р. У підсумку
схвалена загальна цифра в 5,2 % виявилася суттєво ближчою до позначок Сполучених Штатів,
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які погодилися на неї в обмін на чималі поступки в інших областях (ще ближче вона виявилася
до помірної позиції Японії).
Розбіжності між ЄС та США виникали і по типах газів, що включаються в залік
зобов'язань. Євросоюз вимагав обліку лише одного газу – СО2; США наполягали на включенні
всіх шести парникових газів, що забезпечувало б чималу свободу маневру при виконанні
зобов'язань (і, до речі, ускладнювало б контроль). Свого американці досягли.
Своєрідну позицію зайняв Євросоюз відносно диференціації зобов'язань по країнах. ЄС
пропонував для всіх країн однаковий відсоток зниження викидів, тому відразу відновив проти
себе майже всіх партнерів по переговорах у Кіото. Останнім уже було відомо про «вуглецевий
пул» – угоді в межах ЄС, згідно з яким Євросоюз ухвалює загальні зобов'язання від імені всіх
своїх країн у цілому. Далі зобов'язання розподіляються по країнах ЄС далеко не рівною мірою:
на одних з них припадають додаткові скорочення, в той час, як іншим дозволяють навіть
збільшити свої викиди. Таке небажання використовувати диференційований підхід відносно
інших держав відразу ж викликало негативну реакцію всіх партнерів по переговорах. Позиція
США, які пропонували затвердити різні рівні зниження для багатьох країн, на цьому тлі виглядала більш ніж вигідною; саме вона в остаточному підсумку й взяла верх.
Не знайшла підтримки й інша пропозиція, що активно лобіювалася ЄС, – глобальний податок на викиди парникових газів. Спочатку, щоправда, воно викликало інтерес країн, що розвиваються, які завжди сподівалися, що ці додаткові входження стануть для них ще одним джерелом доходу. Однак, тверда опозиція США та деяких інших держав змусила ЄС зняти цю
пропозицію з порядку денного.
Аналогічна доля чекала й іншу розробку Євросоюзу – ідею оточити країни більшими
штрафами у випадку невиконання зобов'язань, а ці штрафи направляти на допомогу країнам, що
розвиваються. Сама ідея була добре розробленою двоходовкою, розрахованою на активну
підтримку «третього світу». Пропонуючи її, ЄС намагався зіграти на контрасті з позицією
США, які наполегливо вимагали від країн, що розвиваються, приєднатися до режиму виконання
зобов'язань. За всією ймовірністю США виходили з того, що обсяг фінансової допомоги, яку
надавали цим країнам, дає їм право висувати подібні вимоги; однак країни, що розвиваються,
були зовсім не готові йти на додаткові поступки в обмін на те, що ними вже отримане.
Зрозуміло, що підхід ЄС залучав їх набагато частіше. Переконавшись у цьому, Євросоюз почав
тиражувати такий підхід, незмінно роблячи жести на адресу країн «третього світу» при
висуванні всіх своїх ініціатив. Почали складатися блокові відносини між ЄС і «Групою-77»
(умовна позначка країн, що розвиваються, в переговорному процесі за РКЗК), які згодом визначили політичний пейзаж навколо Кіотського протоколу.
Що ж стосується штрафів на користь бідних країн «третього світу», то Сполучені Штати
не почали одразу відмітати цю ідею. Вони її трансформували в модель інвестицій у проекти
скорочення викидів у цих країнах – так на світ з'явилася концепція проектів чистого розвитку.
У ній все набагато збалансованіше – і допомога, як головна мета, і роль розвинених країн не як
винних, а як інвесторів, і що найважливіше, – добровільність участі.
Загалом кажучи, Сполучені Штати на етапі підготовки Кіотського протоколу добилися
майже всього, до чого прагли – на відміну від ЄС.
Євросоюз вимагав включити до Протоколу довгий список обов'язкових дій і заходів, які
країнам доведеться розпочати у всіх сферах діяльності (т.зв. PAMS – Policies and Measures).
Список був надзвичайно деталізований і, природно, у повній відповідності з практикою ЄС,
спричиняв створення громіздких механізмів вичерпного контролю (якщо не забувати, що контролю підлягали всі галузі економіки, то неважко представити у що це могло б вилитися для
його учасників). У підсумку від обов'язкових PAMS на наполегливу вимогу США та ряду інших країн
відмовилися – у Протоколі вони носять рекомендаційний характер.
Чимало суперечок викликало питання про географію виконання країнами прийнятих на себе
зобов'язань. Євросоюз наполягав на винятково «домашніх» заходах, реалізованих кожною
країною в межах своїх географічних границь. Позиція США зводилася до повної волі рук з приводу того, де і яким чином інша країна одержує погоджений обсяг скорочення викидів ПГ.
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Ключову роль тут відіграла торгівля квотами – американська відповідь на ідею ЄС про оподатковування емісій ПГ. Європейці дуже побоювалися, що США зможуть використовувати свій
вплив на Росію та країни Східної Європи для того, щоб придбати там квоти скорочення на
ексклюзивній основі та за низькою ціною, не зробив майже нічого для зменшення викидів у
своєму будинку. Проте, пункт про торгівлю квотами увійшов до Протоколу, надав багатьом
підставу говорити про ринковий переворот в екології.
Не вдалося ЄС наблизити й терміни виконання Протоколу, обрав у якості розрахункового
року 2005-й. Сполучені Штати виступили за перенос на 2010 р., зробив його центральним у
Першому звітному періоді (з 2008 по 2012 рр.). Навіть тривалість звітного періоду, яка спочатку
пропонувалася Євросоюзом у 4 роки, не влаштовувала США. За тривалістю вона могла збігтися
зі строками одного президентського правління в Америці, і у випадку успішного виконання нею
зобов'язань - це досягнення вважалося б заслугою лише однієї адміністрації та однієї партії. Це
за американськими мірками політично некоректно. Із цими капризами ЄС довелося рахуватися
– звітний період у підсумку склав 5 років.
♦♦♦♦♦

2.6. ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ

Глобальні та регіональні екологічні проблеми антропогенного впливу на стан довкілля зараз відіграють все суттєвішу роль.
Загальновідомо, що кліматичні умови завжди впливали на життя та діяльність людства,
починаючи з перших етапів його існування, і є підстави вважати, що різкі зміни клімату суттєво
загострили у давнину боротьбу людини за існування та сприяли взагалі формуванню її виду.
Зміни клімату є однією з найбільш важливих та складних проблем у сфері охорони довкілля, які
спіткали людство за останнє століття. Глобальні зміни клімату, їх можливі негативні наслідки
для всього людства Земної кулі і для кожної країни зокрема – це дуже важливі питання. Немало прикладів, коли природні кліматичні і метеорологічні катаклізми відкидали на багато років назад економіку
навіть розвинених країн, не кажучи вже про їх згубні наслідки для слаборозвинених країн з уразливими
умовами існування.
Глобальне потепління вже зараз має негативні наслідки для найбільш вразливих частин
Земної кулі. Клімат нашої планети постійно теплішає, льодовики тануть, збільшується рівень
води, що створює реальну загрозу для мешканців побережжя та островів. Напрямки морських
течій та сила вітрів змінюється, а збитки, які завдають урагани, повені та посухи зазнають різні
частини світу. Метеорологічні аномалії головним чином впливають на найбідніших людей, які
часто не мають вибору і змушені жити в місцях, яким загрожують повені, на нестабільних схилах або в небезпечних будинках. Збитки економіки, викликані природними стихійними лихами,
обраховуються мільярдами доларів.
Поверхня Землі та атмосфера поглинають значну кількість випромінювання Сонця в діапазоні коротких хвиль, що призводить до їх нагрівання. Майже 99 % земної атмосфери складається з газів, прозорих як для променів, що надходять від Сонця, так і для тих, що випромінюються нашою планетою. Температура земної поверхні залежить значною мірою від вмісту в атмосфері водяної пари, вуглекислого газу, озону та інших атмосферних газів, які легко пропускають випромінювання Сонця і досить ефективно відбивають інфрачервоні хвилі назад на поверхню Землі. Саме це явище називають “парниковим ефектом”.
Сьогодні діяльність людини досягла вже такого рівня розвитку, коли її вплив на довкілля
набув глобального характеру. За останні сто років збільшився вміст в атмосфері деяких природних газових складових, таких як диоксид вуглецю (СО2), закис азоту (N2O), метан (СН4) та
тропосферний озон (О3), додатково до атмосфери надходять і інші гази, які не є природними
компонентами глобальної екосистеми. Головні серед них – фторхлорвуглеводні. Ці газові домішки здатні затримувати частку теплового випромінювання планети і всі разом називаються
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“парниковими газами”. Розрізняють так звані “парникові гази” прямої дії (вуглекислий газ, закис азоту, метан) і “парникові гази” непрямої дії (оксид вуглецю, окисли азоту, легкі неметанові
органічні сполуки).
Вважається, що причиною негативних змін клімату є “парниковий ефект”, тобто потепління клімату – результат економічної діяльності людства. Для виробництва товарів споживання потребується енергія, яку отримують шляхом спалювання вугілля, газу, нафти та іншого палива. Збільшення викидів газів, особливо вуглекислого газу, призводить до потепління клімату
та до змін в природних процесах на всій планеті. Більше того, в атмосфері Землі з’явилися “парникові гази”, які раніше в ній не спостерігалися, наприклад, фреони. Це явище назвали додатковим або антропогенним “парниковим ефектом”.
За останні 200 років за оцінками вчених концентрація вуглекислого газу у атмосфері зросла приблизно на третину, при цьому середня температура підвищилась майже на 1 оС. Термічне
розширення океанської води і таєння льодовиків призвело за цей час до підвищення рівня моря
на 10-12 сантиметрів. Фахівці прогнозують, що протягом XXI століття середня температура атмосфери може підвищитися ще приблизно на 5 оС, що призведе до підвищення рівня моря вже
на 15 –100 сантиметрів.
Запобігання глобальному потеплінню не може статися без впровадження нових сучасних
технологій в розвинутих країнах, які в своєму розвитку продукують значні викиди парникових
газів. Тому цілком природньо об’єднати зусилля та співпрацю особливо між розвинутими країнами з одного боку і “бідними” країнами з іншого.
Об’єднані зусилля багатьох урядів та парламентів країн світу вже призвели до підписання
у 1992 році Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Рамкова конвенція). Зараз до неї приєдналися майже всі країни світу – більше 180 країн. Вже кілька років політики та експерти спільно розглядають, як протидіяти несприятливим змінам клімату. Необхідно ще сильніше
об’єднати зусилля для вирішення проблем глобального потепління ще до того, як зміни в довкіллі стануть вже незворотними.
Конвенція своєю кінцевою метою має досягнення фіксації концентрації парникових газів в
атмосфері на такому рівні, який не допускав би шкідливого антропогенного впливу на кліматичну систему, під якою розуміється сукупність атмосфери, гідросфери, біосфери і геосфери та їх
взаємодія, і пропонує конкретну співпрацю країн світу заради здійснення нової політики і програм, спрямованих на захист кліматичної системи та її подальшого збереження.
Найбільша частка глобальних викидів “парникових газів” в минулому і сьогодні припадає
на розвинуті країни, рівень викидів на душу населення у країнах, що розвиваються, ще порівняно низький. Однак частка глобальних викидів у країнах, що розвиваються, буде зростати відповідно до задоволення їх соціальних потреб і потреб у сфері розвитку. Тому глобальний характер
зміни клімату потребує максимально широкого співробітництва усіх країн і їх участі в діяльності з ефективного і належного міжнародного реагування.
Низинні та інші острівні країни, країни з низинними прибережними, посушливими і напівпосушливими районами, або районами, схильними до повеней, посух і опустелювання, і країни, що розвиваються, з уразливими гірськими екосистемами особливо чутливі до несприятливих наслідків зміни клімату.
Визнаючи особливі труднощі цих країн і підтверджуючи, що заходи по реагуванню на
зміну
клімату
повинні
бути
скоординовані
з
метою
запобігання
несприятливому впливу на нього з повним урахуванням законних пріоритетних потреб цих країн у справі досягнення стійкого економічного росту і подолання зубожіння, розвинуті країни
взяли на себе зобов’язання здійснювати допомогу іншим країнам. При цьому першочерговим є
питання досягнення такого розвитку країн, щоб вони рухалися до встановленої мети і їх енергоспоживання зростало з урахуванням можливостей досягнення більш високої енергоефективності та боротьби з викидами парникових газів у цілому, зокрема шляхом застосування нових технологій.
Слід звернути увагу на значний вплив економіки України на посилення глобального парникового ефекту. Успадкувавши від колишнього СРСР деформовану структуру економіки, коли
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Україна була одним з основних виробників металу, вугілля, зброї та сільськогосподарської продукції, вона займала у 1990 р. шосте місце в світі (після США, Китаю, Росії, Німеччини та
Японії) по загальних викидах парникових газів та п’яте місце по цим викидам на душу населення. Особливо великі викиди парникових газів від теплових та інших електростанцій, частка
яких в Україні значно перевищує середньосвітову і сягає майже 80 % усіх викидів парникових
газів.
У 1992 р. Україна підписала Рамкову конвенцію, яка вступила у силу в 1994 р. ВРУ ратифікувала цю Конвенцію у 1996 р. і, згідно з процедурами ООН, з серпня 1997 р. є її Стороною.
Вчені та експерти нашої країни разом з вченими та експертами інших країн знаходять
шляхи для протистояння глобальній зміні клімату на Землі. Результати проведеного українськими вченими попереднього аналізу вразливості екологічних та економічних систем до зміни
клімату свідчать про те, що з великою імовірністю для України ці зміни матимуть суттєві
наслідки, зокрема, для водних, лісових ресурсів, сільського господарства.
Україна за своїм географічним розташуванням, традиціями природокористування, структурою економіки і екологічним станом може, за оцінками експертів, зазнавати таких негативних наслідків від змін клімату, як зростання частоти екстремальних явищ погоди, зменшення та
перерозподіл по сезонах стоку рік, загальне зниження вологості грунтів та зменшення їх родючості, виснаження ресурсів прісної води в південних регіонах, деградація екологічних систем
Чорного і Азовського морів та прибережних регіонів.
Відмічене в Україні тимчасове зменшення викидів “парникових газів” (більше 50% по зрівнянню з 1990 р.) зумовлено переважним чином процесами реструктуризації економіки країни
у перехідний період, а прогнозоване нарощування промислового виробництва має здійснюватися шляхом впровадження нових сучасних технологій, в отриманні яких у рамках проектів спільного впровадження зацікавлена Україна.
Відповідно до положень Конвенції, у 1998 р. Україна направила до Секретаріату Конвенції
Перше національне повідомлення України з питань зміни клімату, яке прийнято міжнародними
експертами у 2000 р. Кадастри антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами
парникових газів (Кадастри викидів) Сторони Рамкової конвенції передають до її Секретаріату
щорічно. У 1999 р. підготовлено попередню версію Кадастру викидів в Україні за 1990-1998
рр., а його остаточну версію направлено до Секретаріату Конвенції у 2000 р.
В Україні за 1990-1998 рр. обсяги спалювання палива, за даними офіційної статистики,
скоротилися порівняно з 1990 р. на 52 %. У той же час рівень валового внутрішнього продукту
(ВВП) знизився на 57 %, що призвело до того, що обсяги спаленого палива, за даними офіційної
статистики, на виробництво одиниці ВВП зросли на 20–25 %. Найбільші зміни помічені у викидах закису азоту, які зменшились за період 1990-1998 рр. майже на 64 % за рахунок зниження
промислового виробництва та використання мінеральних добрив в сільському господарстві.
Зменшення сумарних викидів парникових газів зумовлене також збільшенням поглинання їх
лісами України.
Суттєвими елементами міжнародної стратегії зменшення викидів парникових газів є ринкові механізми, які б дозволили зменшити викиди парникових газів. Без тісного співробітництва та без ринкових взаємовідносин між Сторонами Рамкової конвенції витрати на заходи щодо
зменшення викидів будуть дуже високими.
Підписаний Україною у 1999 р. Кіотський протокол до Рамкової конвенції визначив кількісні зобов’язання промислово розвинених країн і країн з перехідною економікою щодо зменшення викидів парникових газів в період 2008-2012 рр. принаймні на 5 % порівняно з базовим
1990 р. (для України, як країни з перехідною економікою – стабілізація викидів залишилась на
рівні 1990 р.). Проте цей Протокол не ратифікований Україною, так само і багатьма країнами –
Сторонами Рамкової конвенції.
Кіотський протокол передбачає запровадження ряду механізмів (так звані ”гнучкі механізми”), а саме: міжнародна торгівля квотами на викиди парникових газів, проекти спільного
впровадження і механізми чистого розвитку. Ці механізми сприятимуть досягненню кінцевої
мети Рамкової конвенції та допомагатимуть Сторонам, які входять до Додатка 1 (розвинуті кра177

їни та країни з перехідною економікою), забезпечити дотримання їх кількісних зобов’язань щодо обмеження та скорочення викидів парникових газів.
Головною проблемою виконання Україною зобов’язань Рамкової конвенції і положень Кіотського протоколу до неї, є соціально-економічна суть цього питання – структурна перебудова
економіки, технічне переозброєння виробництв, в першу чергу енергоємних. Різні схеми перерозподілу зобов’язань пропонуються групами країн-учасниць Рамкової конвенції залежно від їх
національних економічних інтересів (недопущення стримування розвитку економіки, зацікавленість в експорті технологій та обладнання) та прогнозів розвитку економіки країн.
Питання щодо міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів є надзвичайно
складним і потребує ретельного та всебічного вивчення з метою максимального врахування національних інтересів Сторін Рамкової конвенції. Торгівля квотами на викиди “парникових”
газів є одним з способів виконання зобов’язань, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції. Проте, слід зазначити, що механізмів такої діяльності Кіотський протокол не
встановлює, вони ще не розроблені і не прийняті.
У 1999 р. в Україні КМУ була створена Міжвідомча комісія із забезпечення виконання
Рамкової конвенції, яка є основним органом на найвищому рівні, який координує роботу з
питань зміни клімату, а до її складу увійшли керівники представники багатьох міністерств та
відомств. Хоча протягом останніх років діяльність в Україні з питань зміни клімату суттєво
активізувалася, але на цьому етапі найголовнішою проблемою для нашої країни є створення
відповідної національної інфраструктури, спроможної ефективно вирішувати питання щодо
Конвенції та Кіотського протоколу.
Країнам світу слід активніше захищати кліматичну систему на благо сучасного і майбутнього поколінь людства на основі справедливості та у відповідності з їх загальною, але особистою відповідальністю і у відповідності з можливостями, які вони мають. Відносно недорогими і
екологічно доцільними заходами по боротьбі зі змінами клімату є, зокрема збільшення площі
лісів, які є одним із основних поглиначів парникових газів.
Головним для всіх мешканців Землі та урядів країн світу є визначити, що зміна клімату
Землі та її несприятливі наслідки є предметом спільного занепокоєння людства, постійно відчувати занепокоєння з приводу того, що в результаті людської діяльності відбулося істотне збільшення концентрації “парникових газів” в атмосфері і що таке збільшення посилює природний
“парниковий ефект”, який призведе до додаткового потепління поверхні та атмосфери Землі і
може несприятливо вплинути на природні екологічні системи і на все людство.
В 1988 р. Україна підписала та ратифікувала Монреальський протокол щодо речовин, які
руйнують озоновий шар Землі (Монреальський протокол), до якого приєдналося більше 170
держави. Цим підтверджуються наміри вжити необхідних заходів для захисту озонового шару
шляхом припинення виробництва та використання озоноруйнуючих речовин (ОРР).
Речовини, що руйнують озоновий шар, в Україні використовуються майже в усіх галузях
господарства. Підприємствами країни ці речовини не виробляються, але завозяться із-за кордону. Винятком є виробництво бромистого метилу, який використовується виключно як фумігант
і чотирихлористого вуглецю, що використовується як сировина для виробництва інших речовин
та для лабораторних цілей. При застосуванні у вищезазначених цілях ці речовини не регулюються Монреальським протоколом.
З урахуванням економічного становища країни Сьомою Конференцією сторін Монреальського протоколу рекомендовано надати Україні допомогу для реалізації проектів конверсії
промислових підприємств. Фінансування проектів передбачається за рахунок коштів Глобального екологічного фонду (ГЕФ). У 1999 р. ВРУ ратифіковано Довірчу Угоду між Україною та
Всесвітнім банком щодо надання Україні гранту. До проекту ввійшло ряд підприємств, які мають отримати нове озонобезпечне обладнання та устаткування.
З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу, а також умов отримання гранту ГЕФ Україна, у 1996 р. ВРУ ратифікувала Лондонські поправки до Монреальського протоколу. Розроблена та затверджена постановою КМУ “Програма припинення в Україні
виробництва та використання ОРР”. У 1996 р. в Мінекоресурсів створено відділ контролю ви178

конання Монреальського протоколу (Озонова служба), що здійснює функції секретаріату Міжвідомчої координаційної комісії з організації виконання Україною вимог Монреальського протоколу, оперативного контролю за виконанням заходів, пов’язаних із використанням ОРР та
функції підрозділу, що здійснює впровадження Проекту.
З метою досягнення повного припинення використання ОРР додатків А, В до 2002 р., а
також на виконання інших вимог Монреальського протоколу здійснюється ряд організаційних,
нормативно-правових та технологічних заходів.
Важливими проблемами регіонального рівня є, зокрема, стан малих річок та збереження
біорізноманіття. Розглянемо, як приклад, стан зазначених питань в Україні.
Територія України покрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водотоками, починаючи з маленьких струмків періодичної дії і до великих річок, таких як Дніпро, Дністер тощо. Малі водотоки і річки формують водні ресурси, гідрохімічний склад та якість води
середніх і великих річок, є складовими природних ландшафтів, сприяють господарській діяльності населення. Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення,
розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік тощо велика кількість водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації.
Якість води в них постійно погіршується, а багатьом з них загрожує повне зникнення.
На території України за деякими даними налічується більше 63 тисяч малих річок і водотоків загальною довжиною 186 тисяч км.
З загальної кількості малих річок близько 60000 (95 %) дуже малі (довжиною менше 10
км) і їхня сумарна довжина складає 112 тис. км. Довжину 10 км і більше мають 3212 малих річок із сумарною протяжністю – близько 74 тис. км. Зокрема, у басейні Дніпра цих річок налічується 1383 (43 %), Дністра – 453 (14 %), Південного Бугу – 367 (11,4%). Середня площа водозбору малої річки в Україні становить близько 10 км2, середня довжина – 3 км, середня густота
річкової мережі становить 0,31 км/км2, а для гірських районів Карпат – 1,49 км/км2.
Переважна більшість малих річок довжиною менше 10 км мають площу водозбору від 20,1
до 500 км2 (87 % загальної кількості та 72 % всієї довжини річок, що протікають по території
країни). Малих річок з площею водозбору від 50,1 до 100 км2 налічується 890, а 20-50 км2 – 797 річок. Такі річки переважають у басейнах Вісли, Дунаю, Дністра та Причорноморської низовини. У басейнах Південного Бугу і Дніпра переважна більшість річок з середньою площею водозбору – 50-100 км2, у
Приазов’ї площі водозбору переважної більшості малих річок – 100-200 км2.
Однією з основних гідрологічних характеристик малих річок є середньобагаторічний стік,
або норма річного стоку. Ця величина визначає потенційні водні ресурси басейну тої чи іншої
річки та її водність, яка має свої особливості у різних фізико-географічних регіонах України. На
заході стік наближається до синфазного, а в басейнах Дніпра і Десни – до синхронного.
Найбільшою водністю відзначаються річки Карпат, стік яких значною мірою залежить від
висоти водозбірного басейну над рівнем моря. Недостатнє зволоження і велике випаровування
зумовлюють низьку водність річок Причорноморської низовини. У багатьох із них поверхневий
стік спостерігається лише під час розтавання снігу, або злив. Середні річні модулі стоку на півдні зменшуються до 0,3-0,2 л/с⋅км2. Підвищену водність мають річки, що беруть початок на Донецькому кряжі. Досить повноводні річки південного схилу Кримських гір, їх модуль стоку сягає 8-9 л/с⋅км2.
Водність малих річок усіх фізико-географічних зон країни визначають такі фактори як залісненість басейну, наявність болот, специфіка агротехнічних заходів і господарської діяльності
на площі водозбору та особливості кліматичних і погодних умов, які особливо впливають на
водність річок, що належать до снігового типу живлення, яких на території України переважна
більшість.
Багаторічними спостереженнями відмічено, що зменшення об’ємів води, яка надходить до
Дніпра по більшості його притоків, спостерігається з 1948 р., а у двох річках – Псел і Хорол цей
процес відзначається лише з 1961 р. У річках басейну Дністра зменшення стоку розпочалось з
1957 р. Як у першому, так і в другому випадку причини зменшення стоку полягають в інтенсифікації господарської діяльності в басейнах річок та осушенні болот, що особливо стосується
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річок Полісся.
Зараз стан екосистем малих річок в усіх регіонах України, визначається переважно рівнем
господарської освоєності територій їх водозборів. Високий рівень розорюваності водозборів
сприяє поглибленню ерозійних процесів, а розвиток промисловості та висока щільність населення (особливо в лісостеповій зоні) потребують використання значних об’ємів води і ці потреби задовольняються з поверхневих водних джерел.
За останні роки, внаслідок зростання забруднення річок зворотними водами промислових
підприємств, підприємств комунального господарства та сільськогосподарськими стоками, показники якості води в малих річках помітно знизились. Малі річки, в басейнах яких ведеться інтенсивне сільське господарство, забруднюються переважно сільськогосподарським стоком
(особливо активно протягом останніх десятиліть). До його складу входять завислі речовини, розчинені мінеральні та органічні речовини, зокрема агрохімікати тощо. Особливо впливають на
якість води малих річок стоки з тваринницьких ферм і комплексів, які часто розташовуються у
водоохоронних зонах річок.
Екологічний стан малих річок України зумовлений зростаючою з року в рік величиною загального іонного стоку, як головних іонів хімічного складу води (HCO32-, SO42-, Cl+, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+) так і основних іонів забруднень – біогенних елементів азоту і фосфору (NH4+, NO2-,
NO3-, PO43-). В цілому по Україні в районах, де в останнє десятиріччя відбулось зниження інтенсивності господарської діяльності, є деяке зменшення стоку іонів, зокрема біогенів (р. Шостка). В районах з помірною інтенсивністю господарської діяльності, кількісний склад стоку іонів
має незначні коливання (басейн Ворскли).
Аналіз якості води типових річок тої чи іншої фізико-географічної зони, водозбір яких відбувається на основі басейнів малих річок, наведений в табл. 5.1.
Наслідком інтенсивного господарського використання заплав є надходження в річки надлишку речовин, які можуть трансформуватись гідробіоценозом. Але ця властивість гідроекосистеми – самоочищення, має певну межу. Річки, їх екосистеми, внаслідок господарської діяльності в заплавах, отримують додаткове навантаження, яке часто виявляється надмірним для їх самоочисного потенціалу, що призводить до накопичення речовин в руслах, перш за все, у вигляді мулу.
5.1. Якість води в регіонах України
.
Степ
(правобережний)

Степ (лі- Посушливобереж- вий Степ
ний)
та степовий Крим

Полісся

Лісостеп Лісостеп
(право- (лівобебереж- режний)
ний)

В цілому

Річки з відповідним класом води в регіонах, %
Карпати

Якість
води
(клас)

Дуже чиста

—

—

—

—

—

—

—

—

Чиста

—

—

—

—

—

—

—

—

Задовільно
чиста

—

11

—

—

—

—

—

3

Забруднена

67

17

9

56

—

8

—

20

Брудна

—

28

—

11

—

17

—

16

Дуже брудна

33

44

91

33

100

75

100

61

Найбільші навантаження на систему річки спостерігаються у річок з каналізованим руслом, розораною заплавою і джерелом забруднених стоків; значно менші – у річок, де збережена
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природна заплава. Не отримують додаткового навантаження річки, які мають непорушені русла
джерелом забруднених стоків; значно менші – у річок, де збережена природна заплава. Також
не отримують додаткового навантаження річки, які мають непорушені русла, природну заплаву
і у їх русла не надходять стічні води, а також встановлена, згідно з Водним кодексом України,
прибережна захисна смуга, в якій господарська діяльність обмежена.
Зараз в Україні річок із цілісними, малозміненими заплавами і руслами, які у минулі десятиліття не отримали забруднень, дуже мало. Знаходяться вони, за деякими виключеннями, у
малозаселених, важкодоступних місцях переважно у лісових масивах. В абсолютній більшості
річок за умов нагромадження забруднень і мулу у минулі десятиліття, не зменшення іонного
стоку і порушених гідробіоценозів сьогодні процеси самоочищення води пригнічені і не відбуваються повністю. Тому зараз так актуально встановити у заплавах малих річок прибережні захисні смуги, довжина яких визначена Водним кодексом України.
В залежності від зростання забруднення річок видове різноманіття гідробіонтів зменшується, а їх біомаса зростає – за рахунок стійких до забруднення видів. В забруднених річках із
складу природних біоценозів, що формувалися протягом еволюції, випадає багато планктонних
та бентосних організмів, зокрема зникають оксифільні, реофільні та реліктові види. Прикладом
стійких до забруднень та інших несприятливих антропогенних змін видів є Очерет звичайний
та Лепешняк великий, площі зростання яких на більшості рівнинних річок і водойм України
продовжують збільшуватись.
Одним з важливих елементів захисту річок від забруднень і забезпечення своєчасного повідомлення про це відповідних природоохоронних органів є система попередження про виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій. Створення таких систем особливо важливо у басейнах річок, які традиційно мають серйозне міжнародне значення, наприклад, на річках басейну
Дунаю, зокрема р. Тисі. Крім важливості таких систем для міжнародної спільноти, вони важливі
також і для регіонального рівня.
Закарпаття знаходиться у центрі Європи і має кордон з такими країнами як Угорщина, Румунія і Словаччина. У Закарпатті існує розвинена річкова мережа, яка охоплює також сусідні
країни. Своєчасне попередження про забруднення річок регіону в сусідніх країнах, прогнозування можливих паводків – вкрай важливе завдання для регіону.
В рамках Конвенції про співробітництво в галузі охорони та сталого використання ріки
Дунай, яка підписана у 1994 р. і вже ратифікована дев’ятьма країнами басейну р. Дунай, виконується великий комплекс робіт для захисту від забруднення цієї ріки. Вже створена Система
попередження про виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій у басейні ріки Дунай
(AEWS), в межах якої діють спеціальні Головні міжнародні центри оповіщення про забруднення. Один з таких центрів створений і у м. Ужгороді. Центри оснащені супутниковими та іншими засобами зв’язку і мають чітко визначене коло обов’язків. В межах такої системи, а також
системи передачі гідрометеорологічної інформації, доцільне використання спеціалізованих систем зв’язку, зокрема радіометеорних систем.
Не виважений та неконтрольований вплив людської діяльності протягом останнього століття завдав суттєвої шкоди багатьом видам рослинного та тваринного світу та призвів до значної деградації екосистем як місць їх існування. Необхідність пошуку шляхів припинення такого
негативного впливу стало питанням життєвої важливості для України, а збереження біорізноманіття – пріоритетом загальнонаціонального рівня в природоохоронній політиці держави, який
знайшов своє відображення в природоохоронних законах, приєднанні України до найбільш важливих регіональних та глобальних природоохоронних конвенцій, в інших політичних та нормативно-правових актах України.
Біологічне та ландшафтне біорізноманіття України – це одна із найважливіших складових
її національного багатства. Країна має дуже багату біоту, яка складається із більше ніж 25000
видів рослин і грибів (включаючи 5100 видів судинних рослин і грибів, більше ніж 1000 – лишайників, майже 800 – мохів і біля 4000 – водоростей) та 45000 видів тварин (більше 44000 видів безхребетних, включаючи 35000 видів комах, 3500 видів членистоногих, 1800 видів найпростіших, 1600 видів круглих хробаків, 1280 і 440 видів плоских та кільчастих хробаків і хребет181

них, включаючи біля 400 видів птахів та 108 видів ссавців). Частина видів відноситься до ендемічних і реліктових.
Два головні міграційні шляхи перелітних птахів перетинають територію України: північно-південний та східно-західний (вздовж узбережжя). Деякі з місць гніздування, розташовані на
території України, мають велике міжнародне значення (наприклад, 90 % світової популяції чорноголової середземноморської чайки гніздується на островах Чорноморського біосферного заповідника). Найбільш враженими місцями існування флори та фауни в Україні є степові екосистеми як наслідок фрагментації місць існування, тиску сільського господарства, розвитку інфраструктури та конфлікту інтересів між природоохоронною діяльністю, з одного боку, і веденням сільського та лісового господарств, з іншого.
В рамках виконання Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 22 водно-болотних угіддя затверджені постановою КМУ як водно-болотні угіддя,
що мають міжнародне значення. Вони були сертифіковані відповідно до порядку та положень
зазначеної конвенції головним чином як середовище існування водоплавних птахів. В рамках
Конвенції про біологічне різноманіття проводиться робота з охорони, збереження, екологічно
збалансованого використання та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття країни.
Широкомасштабне вивільнення та практичне застосування генетично змінених організмів
(ГЗО), яке розпочалося в 1996 р., стає однією з ключових проблем сьогодення поруч з проблемою впливу ГЗО на довкілля. На початок 2000 р. основна кількість вивільнень ГЗО була здійснена у США та Канаді (87 %), серед яких 98 % складали генетично змінені сільськогосподарські
рослини (ГЗСР). За останні роки площа посівів під ГЗСР у світі зросла майже у 20 разів і становила на початок 2000 р. більше 40 млн. га.
Серед ГЗСР найбільші площі були під посівами сортів рослин стійких до гербіцидів (71
%), хвороб та шкідників (22 %), гербіцидів і хвороб разом (7 %). По культурах на початок 2000
р. в цілому у світі посіви генетично змінених (трансгенних) сортів становили: сої — 54 %, кукурудзи – 28 %, бавовни і ріпаку — по 9 %, картоплі — 0,01 % від загальної площі під ГЗСР.
Крім зазначених культур, на незначних площах вирощувались генетично змінені сорти помідорів, гарбузів, тютюну, папайї, буряку, цикорію, льону, створені і проходять випробування та
процедуру реєстрації трансгенні сорти рису і пшениці.
В Україні за ініціативи закордонних біотехнологічних компаній та залученням Державного науково-дослідного центру з проблем харчування МОЗ, Науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, Інституту картоплярства, Інституту захисту рослин УААН у
останні роки проводилися лише відкриті польові випробування низки трансгенних рослин: цукровий буряк стійкий до гербіциду Раундап (Монсанто, Новартіс); кукурудза стійка до стеблового метелика (Новартіс); кукурудза стійка до гербіциду Раундап (Монсанто); кукурудза стійка до
гербіциду Баста (Авентіс); картопля стійка до колорадського жука (Монсанто); ріпак стійкий до
гербіциду Ліберті (Авентіс); цукровий буряк стійкий до гербіциду Баста (Авентіс).
Серед зазначених генетично модифікованих культур особливе місце займає картопля фірми “Монсанто”, яка стійка до колорадського жука (сорти “Новий лист”). Загальна площа вирощування в Україні становить більше 90 га. Мінагрополітики рекомендувало компанії “Монсанто” направити вирощену у 1998 р. картоплю на промислову переробку або знищення (було
знищено 1200 т елітного насіння трансгенної картоплі “Новий лист”, стійкої до колорадського
жука).
Головними питаннями біобезпеки при вивільненні ГЗСР — питання можливої передачі
внесених в них генів організмам навколишнього природного середовища, впливу ГЗСР, стійких
до шкідників, на нецільові організми та порушення трофічних ланцюгів. Теоретично перенесення рекомбінантних генів може здійснюватись вертикальними (статевими) та горизонтальним
шляхами.
Вертикальне перенесення генів, як в межах агроценозу так і за його межами, можливе за
наявності певних умов, а саме: життєздатного пилку ГЗСР і рослин, здатних запліднюватись
пилком ГЗСР та при цьому продукувати нащадків. Крім цього, обов’язковою умовою вертикального перенесення генів є відсутність просторових, фізичних і часових бар’єрів розпов182

сюдженню пилку ГЗО. Створення зазначених просторових та фізичних бар’єрів є важливою
складовою захисту біоценозів від вертикального перенесення генів. Горизонтальне перенесення
генів зараз розглядається перш за все в плані передачі селективних маркерних генів стійкості до
антибіотиків від ГЗО мікроорганізмам довкілля.
Негативний вплив ГЗСР, стійких до шкідників, на нецільові організми можливий завдяки
наявності в організмі згаданих рослин біологічно активних речовин (інсектициди, фунгіциди
тощо), вплив яких може бути прямої або опосередкованої дії через трофічні ланцюги. В кожному агроценозі необхідно визначити весь спектр фауністичного різноманіття і вплив конкретних
біологічно активних речовин на нього, тому потребує вивчення і можливий вплив ГЗО на екосистеми шляхом їх самосійного розповсюдження.
Правове регулювання продуктів біотехнології, в т. ч. ГЗО, в Україні здійснюється відповідно до чинного законодавства, постанов КМУ, нормативних актів міністерств, інших органів
центральної виконавчої влади та міжвідомчих комісій. Однак чинні законодавчі та нормативноправові акти розроблялися без акцентування особливої уваги на питаннях регулювання ГЗО, і
саме тому вони не передбачали спеціальних вимог та процедур щодо безпечного їх вивільнення
в довкілля. В той же час, чинне законодавство містить ряд положень, які можуть бути застосовані до регулювання продуктів біотехнології, зокрема ГЗО. Єдиним нормативно-правовим документом, який безпосередньо регулює питання використання ГЗО, є “Тимчасовий порядок
ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в
Україні”, затверджений постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1304.
Трансгенні сорти рослин, що пройшли державне випробування та одержали позитивний
висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи за погодженням зі спеціалізованою міжвідомчою радою заносяться до спеціального розділу Реєстру сортів рослин України в порядку,
встановленому для інших сортів рослин. Після занесення трансгенного сорту до Реєстру Державна комісія разом з міжвідомчою радою готують пропозиції Мінагрополітики щодо можливих сфер використання цього сорту та надання заявнику дозволу на ввезення товарних партій
його насіння для розмноження. Мінагрополітики організує контроль за надходженням і використанням дослідних зразків і товарних партій трансгенних сортів рослин в польових умовах і в
закритому грунті та веде реєстр їх виробників.
Існуюча система біобезпеки довкілля в Україні не регулює питання ввезення в Україну і
вивезення за її межі зареєстрованих в нашій державі ГЗО, а також їх транзит. Відповідно до вимог ЄС, всі ГЗО, а також продукція, що містить один і більше відсотків генетично модифікованої ДНК чи РНК, маркуються. В Україні обов’язковому маркуванню підлягає лише посівний
матеріал, призначений для державного випробування. Основою подальшого удосконалення системи біобезпеки України є створення спеціальної законодавчої бази.
Для врегулювання питань міжнародного співробітництва в галузі біобезпеки, зокрема ввезення, вивезення, транзиту ГЗО, їх маркування та інших, в законодавчих та нормативних актах
України мають враховуватися і положення Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття. Відповідно до положень Картахенського протоколу, необхідно створити національний координаційний центр, який має відповідати за зв’язок з Секретаріатом Конвенції про біологічне різноманіття, та визначити один або декілька компетентних
національних органів, які відповідатимуть за виконання адміністративних функцій і які уповноважені виступати від імені Сторони Конвенції щодо цих функцій.
♦♦♦♦♦
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2.7. ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ
В цей час переважна більшість учених і жителів Землі визнають екологічні проблеми головними глобальними проблемами сучасності. Глобалізація природоохоронних проблем у значній мірі обумовлена демографічним зростом та орієнтацією людей на підвищення споживання,
що обумовлює прискорення економічного розвитку за рахунок розширення використання ресурсів навколишнього середовища.
Екологічні проблеми досягли виняткового масштабу і торкаються практично всіх країн
світу. Нерозв'язаність цих питань обмежує економічний розвиток, будучи перешкодою зросту
багатьох галузей промисловості, у першу чергу найбільш «брудних» – добувних і хімічної галузей.
Серед глобальних екологічних проблем, до яких відносяться забруднення і руйнування
компонентів природного середовища, а також виснаження ресурсів, найбільш важливою і комплексною стає проблема глобального потепління клімату, яка виявляє загрозу для людства.
Причини глобальної зміни клімату
Проблема глобального потепління стала широко й активно обговорюватися у світі лише в
останні десятиліття, хоча коливання клімату неодноразово спостерігалися в історії існування
Землі. Відзначалися як короткострокові, так і довгострокові цикли потепління та похолодання, з
періодом від декількох десятиліть до тисяч і мільйонів років. Найбільш масштабні коливання
температури – від 7 ° до 9 °С – відбуваються в межах циклів, що становлять близько 100 тис.
років і відомих як льодовикові та міжльодовикові періоди (у цей час спостерігається міжльодовиковий період, зміни показників у якому оцінюються приблизно в 0,02 °С за 100 років). Існують також більш короткі цикли, які характеризуються менш сильними температурними коливаннями.
В XX ст., згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), спостерігалося
значне підвищення температури на Землі, за 100 років вона зросла на 0,4-0,8 °С. Наприкінці ХХ
ст. - початку 2000 рр. темпи зростання прискорилися, останні кілька років були найтеплішими
за весь час виміру середньої температури на планеті. Рекордні показники відзначалися в 1998,
2001 і 2004 р.
Серед учених немає єдиної думки про причини довгострокових (у масштабі тисяч років)
потеплінь і похолодань на планеті. Такого роду явища пояснюються цілою низкою можливих
факторів, які мають природний характер, який не залежить від людської діяльності. Найважливішими з них є: зсув куту нахилу Землі щодо її осі, зміни сонячної активності, коливання земної
кори, які призводять до викидів в атмосферу різних газів. Останні дослідження припускають і
вплив космосу, тобто проходження Землі через певні ділянки Всесвіту.
Вчені не заперечують важливості впливу природних причин на глобальний клімат, але їхня циклічність деякою мірою вивчена кліматологами. Так, настання льодовикових і міжльодовикових періодів пов'язують з коливаннями орбіти Землі, але це явище носить довгостроковий
характер і становить десятки й сотні тисяч років.
В історії нашої планети, згідно з науковими даними, спостерігалися й більш різкі коливання клімату – до 2 °С, які приводили до серйозних наслідків – масового вимирання видів. Але й
ці коливання відбувалися протягом багатьох тисяч років. Останні ж зміни показників температури йдуть значно швидше, що й викликає серйозні побоювання вчених.
У цьому зв'язку, на думку переважної більшості вчених, одна з основних причин, що відбувається в цей час при короткостроковому потеплінні – зростання світових викидів в атмосферу, так званих парникових газів. До парникових газів відносяться: вуглекислий газ, метан, закис
азоту та деякі види хлорфторвуглеводів, які виробляються в результаті людської діяльності. Головним парниковим газом є водяна пара, але зміна її концентрації в атмосфері не спостерігається, тому вона не розглядається в якості антропогенного фактора глобального потепління. Найбільші обсяги викидів серед інших парникових газів (до 80 %) припадають на вуглекислий газ,
концентрація якого в останні десятиліття зросла найбільш швидкими темпами та в цей час досягла безпрецедентного рівня. Прискореними темпами збільшуються й викиди метану, його
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внесок у створення парникового ефекту оцінюється у 18-19 %. За підрахунками вчених, починаючи з 1960 р., вплив на глобальний клімат зросту емісії парникових газів суттєво вище впливу природних факторів.
Головна причина збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері – це видобуток
палива та виробництво енергії. За рахунок цього, за оцінками експертів ООН, забезпечується 57
% парникового ефекту, обумовленого антропогенними факторами. Спалювання палива призводить не тільки до утворення двоокису вуглецю, але й до викидів звичайної сажі, яка (за дослідженнями НАСА) є другим за значимістю фактором підвищення температури та створення парникового ефекту. Основними забруднювачами є промислові підприємства та транспорт, а серед держав – розвинені країни (в першу чергу США та Японія), Росія і такі швидко розвинуті
держави, як Китай та Індія.
Проблеми та наслідки глобального потепління
Глобальне потепління вже викликає серйозні наслідки і стосується багатьох країн світу, а
також завдає шкоди економіці держав. У перспективі зміна клімату може призвести до ще
більш значимих наслідків, включаючи питання про саме існування людства.
В результаті кліматичних змін відбувається танення льодовиків і теплове розширення верхнього шару Світового океану, що веде до підвищення його рівня і, як наслідок, затоплення територій, зміни клімату і ландшафтів у різних регіонах Землі. В останні 50 років площі арктичних льодів скоротилися не менш ніж на
10 %, а їх товщина – на 40 %. Танення льодовиків впливає і на гірські екосистеми та водостоки.
За XX ст. рівень Світового океану підвищився на 10-20 см. На думку багатьох вчених, у
недалекому майбутньому танення льодовиків і прогрів верхніх шарів води Світового океану
приведе до підвищення його рівня ще на 30-60 см, а до кінця поточного століття – на 50-90 см
(за іншими сценаріями, на 120-180 см). У результаті відбудеться руйнування ряду прибережних
споруджень, ерозія ґрунтів і затоплення цілих регіонів Канади, Австралії та ряду європейських
країн.
Але головна проблема полягає не в потеплінні як такому, а в порушенні балансу клімату,
тобто зміні стійкості систем циркуляції повітряних і водних мас. Це приводить до збільшення
стихійних лих: ураганів, тайфунів, посух, повеней, які спостерігаються в останні роки в Європі,
Японії, США, Росії та багатьох інших районах.
Зміна кліматичних умов на Землі відбувається нерівномірно як у географічному, так і в
тимчасовому розподілі. Процеси потепління найбільше спостерігаються у високих та помірних
широтах. На екваторі температура залишається практично незмінною, тоді як з підвищенням
широти спостерігається більш виражене зростання цього показника. В Арктиці зміна вже склала кілька градусів. Потепління нерівномірно розподілене, і по сезонах найбільше підвищення
температури фіксують у зимові та весняні місяці.
При відносно невеликому підвищенні середньої температури зростає амплітуда її коливань. Так, збільшується число особливо теплих днів, свідченням чого є три незвичайно спекотливі літа підряд у Москві на початку 2000-х рр. або аномальна спека в Європі в 2003 р., в результаті якої загинуло більше 20 тис. людей.
Відзначається посилення нерівномірності випадання опадів у різних частинах планети, що
збільшує проблему дефіциту прісної води. В Азії та Африці спостерігається збільшення частоти
й сили посух, тоді як в інших районах відзначається посилення зливових дощів і снігопадів. У
Північній Америці значно збільшилася частота й потужність ураганів і тайфунів.
Потепління клімату відбивається і на зміні морських течій. За даними вчених, через 100200 років може відбутися ослаблення плину Гольфстріму (і Північно-Атлантичного океану), що
призведе до значного похолодання в ряді європейських країн.
Іншим наслідком потепління є негативний його вплив на здоров'я людей, оскільки воно
веде до поширення небезпечних для людини комах та інфекцій. Так, підвищення температури і
випадання більшої кількості опадів сприяють поширенню в північних районах таких хвороб, як
малярія та вірус Денге, які раніше фіксувалися тільки в зоні тропіків.
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Кліматичні зміни впливають на глобальну продовольчу безпеку, впливаючи на продуктивність сільського господарства. У зв'язку з потеплінням знижується врожайність ряду сільськогосподарських культур (це стосується, зокрема, рису, що є основою живлення мешканців багатьох розвинутих країн). У перспективі при потеплінні більше, ніж на 2-4 °С зменшиться врожайність сільськогосподарських культур у середніх широтах, що не компенсується можливим
зростом продуктивності у високих широтах. Так, не можна буде вирощувати озимі культури,
врожайність яких уже знижується через часті зимові відлиги.
Глобальне потепління впливає на екосистеми, приводячи до втрат біорозмаїття. Надалі
можуть відбутися масові втрати через нездатності тварин і рослин пристосуватися до швидкого
зросту температури.
Потепління становить серйозну небезпеку і для морської флори та фауни в зв'язку з підвищенням рівню вуглекислоти в океані; у першу чергу це стосується коралових рифів, що є
джерелом життя в морях і океанах. До теперішнього часу загублено 11 % рифів без можливості
відновлення, і в найближчі 30 років ще 32 % можуть загинути. Зріст концентрації вуглекислоти
в океані має й інші погано прогнозовані наслідки. Зокрема, він може викликати зміну кислотності морської води, що вплине на зріст фітопланктону та порушить увесь ланцюжок зв'язків життя в океані.
Тісний взаємозв'язок усіх компонентів навколишнього середовища приводить до того, що
зміни в одних її частинах впливають на інші. Потепління клімату сприяє збільшенню інших
глобальних проблем: зменшує число ресурсів – викликає дефіцит прісної води, скорочення рибних ресурсів; веде до подальшого руйнування компонентів природного середовища – скорочення площ лісів, настання пустель на родючих землях, засолення ґрунтів.
За даними ВМО, світовий економічний збиток від глобального потепління за 60-ті рр. минулого століття склав 50 млрд. дол., в 80-ті рр. – вже 100 млрд. дол., а в 90-ті рр. – близько 300
млрд. дол. В останні кілька років ситуація суттєво погіршилася, і втрати в цей час оцінюються в
середньому на 300 млрд. дол. щорічно, причому в недалекому майбутньому вони можуть зрости. До 2050 р. збитки більшості країн можуть наблизитися до декількох відсотків ВВП, а в таких державах, як Мальдівські та Маршаллові острови, Мікронезія, можуть перевищити 10 %
ВВП.
Згідно з прогнозами Міжурядової групи експертів по зміні клімату (МГЕЗК), у поточному сторіччі очікується подальше потепління клімату, до кінця XXI ст. температура на планеті
може підвищитися на 1,4 - 5,8 °С. При варіанті найменшого підвищення температури негативні
наслідки очікуються для частини районів Землі, при найбільшому підвищенні вони будуть набагато серйознішими і торкнуться практично всієї планети.
Комплексність і багатогранність проблеми глобальної зміни клімату ускладнює прогнозування, яке носить переважно загальний характер і не дозволяє дати детальний прогноз і рекомендації для вживання конкретних заходів у даному регіоні планети. У цьому зв'язку думка багатьох російських вчених про те, що глобальне потепління буде мати позитивні наслідки для
нашої країни і дозволить значно скоротити споживання енергії, представляється не дуже обґрунтованою. Підвищення температури і порушення кліматичного балансу буде мати погані наслідки і для Росії, включаючи збільшення числа й сили погодних аномалій, танення вічної мерзлоти, зниження родючості ґрунтів і поширення небезпечних для людини хвороб та різних сільськогосподарських шкідників.
Складність вирішення проблеми глобального потепління поряд з іншими глобальними
екологічними проблемами полягає і в її довгостроковому характері. Парникові гази зберігаються в атмосфері протягом багатьох десятиліть і навіть сторіч. Враховуючи взаємозв'язки в природі, наслідки змін у навколишньому середовищі будуть спостерігатися ще багато років. Це допускає об'єднання зусиль всього людства на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях для оцінки змін, що відбуваються, і вживання діючих заходів за рішенням цієї найважливішої глобальної проблеми.
Вплив енергетики на біосферу і проблема антропогенної зміни клімату. Біосфера
Землі та антропогенний вплив
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Вперше поняття «біосфера» (від грец. bios — життя, sphaira — куля) було введено французьким натуралістом Ж.-Б.Ламарком на початку XIX ст. Основи науки про біосферу були закладені в першій половині XX ст. працями нашого співвітчизника академіка В.І.Вернадського
(1863-1945), вершиною творчості якого було вчення про біосферу Землі (1926 р.). Природний
стан біосфери має важливу особливість — відносну сталість деякого середнього вмісту складових її речовин і сполук. Природні періодичні коливання концентрацій компонентів (добові, сезонні та ін.) звичайно не виходять за межі нормального існування організмів.
Поява на Землі людини призвела до того, що специфічна оболонка Землі — біосфера —
починає перетворюватися. Поверхня земної кулі, її природні оболонки зазнають активного
втручання і перебудови в інтересах людини. Інтенсивність перетворень збільшується з розвитком людського суспільства, господарської практики, нових джерел енергії, зросту наукового
знання. Нову стадію в еволюції біосфери В.І.Вернадський назвав ноосферою, «сферою розуму».
На думку Вернадського, мова йде не про майбутнє знищення біосфери, а про перетворення та її
подальший розвиток під впливом прогресивної антропогенної діяльності і перетворенні в ноосферу. Це вища стадія розвитку біосфери, пов'язана з виникненням і становленням у ній цивілізованого суспільства, з періодом, коли розумна діяльність людини стає головним фактором,
який визначає розвиток.
Серед функцій ноосфери — збереження і розвиток здоров'я людини, благополуччя всього
людства. Однак сучасний стан людського суспільства і відношення до природи змушує задуматися про можливість переходу біосфери на цю стадію розвитку в недалекому майбутньому.
Людство, наслідуючи матеріальний прибуток від експлуатації природи, стрімко наближається
до руйнування планети. Постійно існуюча небезпека ядерних руйнувань хоча дещо поменшала
зараз, але є також можливість незворотних кліматичних змін та їх наслідків, що являють собою
близьку загрозу. Такі компоненти сучасної проблематики глобальні за характером, і надалі великі держави не впораються з ними поодинці.
Під екосистемою розуміють будь-яке співтовариство живих організмів та середовища їх
проживання, об'єднаних в єдине функціональне ціле. Основні властивості екосистем — наявність круговороту речовин, протистояння зовнішнім впливам, виробництво біологічної продукції. Так, вуглець, основна маса якого акумульована в карбонатних відкладеннях дна океанів (1,3
⋅ 1016 т), у кристалічних породах (1,0 · 1016 т), у вугіллі та нафті (3,4 · 1015 т), бере участь у великому геологічному круговороті. Вуглець є одним з найбільш важливих біогенних елементів,
його часто називають основою життя в біосфері за його здатність утворювати численні просторові зв’язки з іншими хімічними елементами і тим самим забезпечувати велике різноманіття органічних речовин.
Відносно невеликі кількості вуглецю утримуються в рослинних тканинах
(5 ⋅ 1011) і в тканинах тварин (5 · 109 т). Цей вуглець у процесі малого біотичного круговороту
підтримує газовий баланс біосфери та життя в цілому. Вуглець, що міститься в атмосфері у вигляді вуглекислого газу (23,5 · 1011 т), є сировиною для фотосинтезу рослин. Потім вуглець з
органічною речовиною потрапляє до інших живих організмів. Під час дихання рослин та тварин, а також при розкладенні мертвої органіки в грунті виділяється вуглекислий газ, у формі
якого вуглець і повертається в атмосферу. Весь вуглекислий газ атмосфери проходить зворот у
процесі фотосинтезу за 300 років. Антропогенний вплив на цикл вуглецю пов’язаний зі спалюванням палива, вирощуванням сільськогосподарських рослин та розведенням домашніх худоб.
Останні за своєю біомасою суттєво перевищують біомасу диких тварин та рослин.
У своєму розвитку людське суспільство пройшло через багато різних екосистем, що відрізняються одна від одної джерелами енергії: екосистеми, спонукувані сонячною енергією (природні системи, що залежать від сонячного випромінювання), і спонукувані паливом екосистеми
(сучасні промислово-міські системи), а також їхні різні комбінації. В останні десятиліття XX ст.
частина світу, що використовує у великих масштабах нафту та інші горючі копалини, функціонує як екосистема, спонукувана паливом, а інша частина світу («третій світ») залишається залежною в основному від біомаси (їжі та деревини), тобто перебуває в стадії екосистеми, спонукуваної Сонцем. Ця відмінність приводить як до серйозних екологічних проблем, так і до еко187

номічних та політичних конфліктів, тому що енергозабезпеченість суспільства є однією з головних умов високого рівня розвитку суспільства. Виділяючи кілька етапів взаємодії природи та
суспільства, дослідники акцентують увагу на минулому столітті — епосі науково-технічної революції.
У цей час людина експлуатувала більше 55 % Землі, 13 % річкових вод. У результаті забудови, гірських робіт, спустошування та засолення - втрачається і губиться від 50 до 70 тис.
км2 земель у рік. При будівельних та гірських роботах переміщується більше 4 тис. км3 порід у
рік, добувається з надр Землі більше 1000 млрд. т/рік різних руд, спалюється 18 млрд. т умовного палива, виплавляється більше 800 млн. т різних металів. На практиці сьогодні використовується близько 500 тис. різних хімічних сполук. З них 40 тис. сполук мають шкідливі властивості, а 12 тис. — токсичні. Щорічно розсіюється на полях понад 500 млн. т отрутохімікатів, 30 %
яких змивається у водойми або затримується в атмосфері.
Недосконалість сучасних технологій приводить до того, що ККД використання сировини
становить у середньому всього 1-2 %, інша його частина йде у відходи. Щорічно в біосферу надходить більше 30 млрд. т побутових і промислових відходів у газоподібному, рідкому та твердому стані. Для того, щоб забезпечити одну людину предметами існування, щороку з-під Землі
добувають більше 20 т сировини, які потім розсіюються в біосфері, радикально змінюючи біогеохімічні цикли, що еволюційно сформувалися.
За таких темпів уся речовина планети незабаром може перетворитися у відходи господарської діяльності людини. Вже до середини 1980-х рр. загальна кількість побутових відходів у
світі склала близько 1012 т. Ця цифра вже наближається до загальної маси живих організмів і в
5 разів перевищує річне виробництво біомаси. Причому кількість сміття подвоюється один раз
у 6-8 років. За цим показником активність людства зрівнялася з активністю біосфери (незважаючи на те, що біомаса людства становить всього 0,01 % від біомаси біосфери, а використовуваний ними потік енергії сягає десятих часток відсотка).
Таким чином, увесь сучасний вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних
форм:
• зміна структури земної поверхні (оранка степів, вирубка лісів, меліорація, створення
штучних озер і морів тощо);
• зміна складу біосфери, круговороту та балансу, що складають її речовину (вилучення копалин, створення відвалів, викид різних речовин в атмосферу та у води);
• зміна енергетичного, зокрема, теплового балансу окремих районів земної кулі та всієї
планети (викиди тепла в результаті спалювання палива, ПГ тощо);
• зміни, внесені в біоту♦ (винищування деяких видів, виведення нових порід тварин і сортів рослин, переміщення їх на нові місця проживання).
♦

Біота – це сукупність живих організмів (бактерії, гриби, рослини, тварини), що населяють розглянуту область простору. Наприклад, можна говорити про глобальну біоту, біоту океану, біоту Землі,
біоту лісу, болота, озера. Біосфера представляє собою біоту та навколишнє її середовище, що включає
мертві органічні та неорганічні речовини, що безперервно використовуються життям у процесах життєдіяльності.
Фундаментальними є відмінності між порушеною та непорушеною (природною) біотою. На відміну від порушеної біоти (поля, пасовища тощо), природна біота являє собою не випадковий набір
організмів, а внутрішньо скорельовані екологічні спільноти біологічних видів, які мають суворо визначену густину чисельності та які витрачають суворо визначені потоки енергії.
Важливість природної біоти в тому, що її функціонування – це єдиний у Всесвіті механізм підтримання навколишнього середовища в необхідному для життя стані.
Економічна вигода від природної біоти (неприродна біота існувати не може) така сама, як
економічна вигода від існування хімічних елементів, фізичних законів, що визначають їх взаємодію між
собою, води в океанах, повітря в атмосфері, Землі та Сонця у складі сонячної системи, тобто всього того, без чого життя (і, відповідно, економічна діяльність) на Землі неможлива. Причина порушення природної біоти полягає в поширенні господарської діяльності людини на більшу частину Землі та прибрежних зон океанів.
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На відміну від природних коливань, антропогенний вплив призводить до різкої, швидкої
зміни середнього стану природного середовища в даному регіоні. У складі природного середовища з'являються нові компоненти, які характеризують терміном «забруднення»∗.
Об'єктами забруднень служать атмосфера, ґрунт, вода, а також рослини, тварини, мікроорганізми. Джерелами забруднень є промислові підприємства, енергетика, побутові відходи, хімічні речовини, що вводяться людиною в екосистеми. Забруднювачем може бути будь-який фізичний об'єкт, хімічна речовина або біологічний вид (мікроорганізми), концентрація якого виходить за межі звичайної. З екологічної точки зору забруднення являють собою комплекс перешкод у біогеоценозах♦, що впливають на потоки енергії, речовини та інформації. Існують два головні джерела забруднення атмосфери: природне та штучне (антропогенне). Природними джерелами забруднення атмосфери служать: вулканізм, лісові пожежі, курні бури, вивітрювання. Ці
фактори не загрожують негативним наслідками екосистем, за винятком деяких катастрофічних
природних явищ. На відміну від природних перешкод, що ведуть до відбору найбільш пристосованих осіб, антропогенні перешкоди ведуть до масової загибелі організмів. З 1600 р. на Землі
вимерло 74 видів птахів і 63 види ссавців. Ще більше загинуло підвидів птахів і звірів, з них не
менше 80 % загублено людиною. Зараз щодня 140 видів живих організмів виявляються під загрозою зникнення. Дощові тропічні ліси — найбагатші екосистеми на планеті. Займаючи 8 % її
площі, вони дають притулок майже половині живих видів тварин. Існування цих унікальних лісів йде зі швидкістю 70-90 тис. км2/рік.
У свою чергу антропогенні забруднення поділяються на фізичні, хімічні, механічні, біологічні та мікробіологічні.
До фізичних відносять забруднення, пов'язані зі зміною фізичних параметрів середовища.
Це теплове, світлове, шумове, електромагнітне, радіоактивне забруднення.
Теплове забруднення є результатом підвищення температури середовища у зв'язку із промисловими викидами теплої води, потоків димових газів або повітря. Вторинне теплове забруднення може бути викликане зміною хімічного складу атмосфери внаслідок викиду ПГ (вуглекислого газу, метану, фтор- і хлорвуглеводів).
Явища макрозабруднення стали глобальними за масштабом та не можуть бути подолані
окремими країнами самостійно. Зараз існують чотири основні види макрозабруднення:
• викид токсичних речовин (біологічно непорушні хімічні та радіоактивні відходи). Спочатку було виявлено широке поширення ДДТ, який був знайдений навіть у яйцях пінгвінів в Антарктиці, тобто виявилося, що молекула може проникнути в ланцюжок харчових продуктів. Надалі було виявлено безліч інших токсичних матеріалів та усвідомлена загроза проникнення
протягом декількох десятиліть вірулентно токсичних матеріалів в основні водні артерії світу.
Дотепер не вирішена проблема захоронення радіоактивних відходів, тому що через тривалий
період напіврозпаду багатьох радіоізотопів їх зберігання вимагає дуже тривалого часу;
• підвищення кислотності вод в озерах і загибель лісів у результаті впливу викидів з труб
електростанцій, що працюють на куті металургійних заводів тощо, стало міжнародною проблемою. Наприклад, озера та ліси східної Канади страждають від диму Пітсбурга, Скандинавії —
від кислотних газів англійського Мідлендса та Руру. Чимало можна зробити на місцевому рівні
шляхом очищення газів, що виділяються трубами, однак це важка і дорога справа. Крім того,
механізм підвищення кислотності до кінця ще не вивчений;

∗

Забруднення вважається занесенням в екосистему нових, не властивих їй живих або неживих
компонентів, а також структурні зміни, які викликають часткове або повне переривання потоків речовин, енергії, інформації та виводять систему зі стану рівноваги.
♦
Біогеоценоз (Biogeocenosis, от грец. bios – життя + ge – земля + koinos – загальний – еволюційно
утворена, просторово обмежена, тривало підтримувана, однорідна екологічна система, в якій
функціонально взаємопов’язані живі організми та їхнє навколишнє біотичне середовище. Біогеоценоз
характеризують відносно самостійним обміном речовин та особливим типом використання потоку
сонячної енергії. Біогеоценозами є: луги, ліси, поля, водойми.
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• забруднення верхніх шарів атмосфери, що викликане хлорфтористим вуглеводнем, застосовуваним в аерозолях та холодильних установках. Кілька років тому були виявлені величезні діри в озоновому шарі над Антарктидою, однією з причин виникнення яких було використання хлорфтористого вуглеводню. Існує загроза, що через ці діри буде проникати потужне
ультрафіолетове випромінювання, яке може підвищити ризик захворювань раком шкіри та іншими хворобами. На Монреальській конференції 1989 р. була досягнута загальна домовленість
щодо вирішення цієї проблеми шляхом розробки та використання в аерозолях речовин, не шкідливих для озонового шару;
• найбільш загрозливим макрозабрудненням є антропогенне посилення парникового ефекту. Суть його полягає в тому, що парникові гази♦ поглинають довгохвильове випромінювання
Землі. Збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері приводить до глобальних змін
клімату. Частина діоксиду вуглецю поглинається біотою, але його нагромадження в атмосфері в
останні десятиліття набагато перевищує можливості живих організмів регулювати цей процес.
Із часів промислової революції концентрація вуглекислого газу зросла більш, ніж на 25 %, закису азоту – на 19 % і метану – на 100 %. Підвищення концентрації СО2 в атмосфері викликане
спалюванням викопного палива, і вирубкою тропічних лісів.
♦♦♦♦♦

2.8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИРІШЕННІ
ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Усвідомлення людством гостроти і масштабності екологічних проблем привело до необхідності пошуку шляхів їх вирішення на багатосторонньому рівні. Спільними зусиллями міжнародного співтовариства була розроблена й прийнята Концепція сталого розвитку яка прийшла на зміну теоріям техногенного зросту і стала концептуальною основою для вирішення екологічних проблем, включаючи проблему зміни клімату. Суть Концепції, розробленої в межах
ООН, полягає в тому, що економічне зростання повинне відбуватися без завдання збитків навколишньому середовищу.
Концепція сталого розвитку була визнана на глобальному рівні практично всіма країнами
світу на Конференції ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Прийняття
Концепції означало досягнення згоди членами міжнародного співтовариства з питання про необхідність співробітництва держав з метою збереження, захисту та відновлення цілісності екосистеми Землі. Рішення Конференції передбачали прийняття державами зобов'язань відносно
розробки та реалізації відповідних міжнародних і державних стратегій та національної політики
з урахуванням екологічної складової. На Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, що проходив у 2002 р. у Йоганнесбургу було затверджено положення про колективну відповідальність
за досягнення сталого розвитку.
Межова конвенція ООН про зміну клімату
Крім розробки підходів до вирішення екологічних питань у цілому, з середини 80-х рр.
XX ст. Міжнародним співтовариством обговорювалася одна з найважливіших глобальних проблем – зміна клімату. Для більш повного та ретельного вивчення проблеми в 1988 р. була створена Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), яка за період своєї діяльності дійшла висновку про переважно антропогенний характер глобального потепління, яке відбувається. Виводи експертів містили рекомендації про розробку спеціальної міжнародної угоди з вирішення цієї проблеми. Такою угодою стала Межова конвенція ООН про зміну клімату (МКЗК).
Межова конвенція була підписана більше, ніж 150 країнами світу на конференції в Ріо-деЖанейро в 1992 р. і набула чинності в 1994 р. У цей час учасниками Конвенції є більше 190
♦

До парникових газів відносяться водяна пара, вуглекислий газ, метан, закис азоту (N2O), гідрота перфторвуглеводи та гексафторид сірки. При цьому концентрація водяної пари залишається постійною, а антропогенний вплив призводить до зросту концентрації двоокису вуглероду та інших газів.
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держав, включаючи всі розвинені країни та держави з перехідною економікою, а також більшість країн, що розвиваються. Росія та держави колишнього СРСР також підписали та ратифікували Конвенцію.
Конвенція заклала основи вирішення проблеми зміни клімату. Важливим положенням
угоди було визнання наявності проблеми глобального потепління як фактора її індикатора на
людську діяльність. Конвенція припускала проведення подальших наукових досліджень кліматичних змін. Головною метою Конвенції, згідно зі Статтею 2, є «стабілізація концентрації парникових газів на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на
кліматичну систему. Такий рівень повинен бути досягнутий у терміни, достатні для природної
адаптації екосистем до зміни клімату, які дозволяють не ставити під загрозу виробництво продовольства і які забезпечують подальший економічний розвиток на стійкій основі».
Найважливіші принципи, якими повинні керуватися держави для вирішення екологічних
проблем, були прийняті міжнародним співтовариством ще на конференції в Ріо-де-Жанейро і
знайшли своє відображення в Конвенції. Одним з основних принципів став принцип обережності, суть якого полягає в тому, що нестача точних наукових доказів не є аргументом для відстрочки дій за вирішенням проблеми, особливо у випадку серйозних наслідків відсутності таких дій. Цей принцип знайшов відбиття в Статті 3.1 Конвенції: «Там, де існує загроза серйозного або незворотного збитку, недостатня наукова невизначеність не повинна використовуватися
в якості причини для відстрочки прийняття таких заходів, враховуючи, що політика і заходи,
спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, повинні бути економічно ефективними для забезпечення глобальних благ при найменших можливих витратах».
Відповідно до іншого важливого принципу – загальної, але диференційованої відповідальності, розвинені країни, як основне джерело накопичених і поточних викидів парникових газів
в атмосферу, несуть основну відповідальність за вирішення проблеми і повинні знизити рівні
викидів у порівнянні з показником базового 1990 р. Крім того, вони зобов'язалися здійснювати
фінансову та технологічну допомогу державам, що розвиваються, у переході на нові екологічно
чисті технології. Для країн, що розвиваються, у зв'язку з тим, що рівень викидів у них відносно
невисокий і вони мають право на економічний розвиток, передбачені лише загальні, але не кількісні зобов'язання скорочення викидів. Державам з перехідною економікою в порівнянні з розвиненими країнами були надані деякі пільги, що переважно стосуються вибору базового року
для виконання зобов'язань; для Росії в якості базового було визначено 1990 р.
Вирішення проблеми фінансування на виконання Конвенції покладено на Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), який повинен виділяти кошти на створення систем обліку викидів парникових газів у країнах, що розвиваються, проекти з адаптації найменш розвинених країн до нових кліматичних умов.
Головним недоліком Конвенції стала відсутність юридичних зобов'язань держав з кількісного скорочення викидів. У цьому зв'язку країни практично не виконували вимоги угоди, стан
навколишнього середовища у світі після його підписання продовжував погіршуватися, і викиди
парникових газів у більшості країн зросли. Крім того, зобов'язання з Конвенції обмежувалися
2000 р. і були визнані недостатніми для досягнення її мети.
Проблеми ратифікації Кіотського протоколу
Для практичної реалізації положень Межової конвенції і корекції її недоліків у 1997 р. на
проведеній у м. Кіото (Японія) Третій конференції сторін був прийнятий Кіотський протокол.
Кіотський протокол разом з Межовою конвенцією є найбільш важливою і масштабною
міжнародною домовленістю в галузі охорони навколишнього середовища як за серйозністю розв'язуваних проблем, так і за прямим та потенційним впливом на всі сфери світової економіки
та міжнародних економічних відносин. Зазначені домовленості виявили тенденцію поглиблення
міжнародного екологічного регулювання та зсуву акценту з державного регулювання екологічних проблем на міжнародний рівень. Фактично вони представили собою спробу переходу до
глобального керування екологічною проблемою та якісно новий етап розвитку інституціональної основи процесів глобалізації.
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Кіотський протокол не має на меті досягнення повної стабілізації концентрації викидів
парникових газів в атмосфері в перший п'ятирічний період виконання зобов'язань. Він являє собою лише перший етап вирішення настільки комплексної та масштабної проблеми, що обумовлена тривалістю строків збереження парникових газів в атмосфері, а також технологічними
труднощами зниження викидів. Замість встановлення звичайних очисних споруд, необхідних
для вловлювання забруднюючих атмосферу зважених часток, скорочення парникових газів
припускає дорогу і потребуючу тривалого часу технологічну перебудову світової економіки
(насамперед енергетики).
Правовою основою Кіотського протоколу стала Межова конвенція. На неї поширюються
принципи, на яких побудована Конвенція, включаючи принцип обережності та принцип диференційованої відповідальності. Підставою для прийняття Протоколу, як і Конвенції, стала наявність серйозної загрози для глобальної кліматичної системи, яка була підтверджена наступними
дослідженнями МГЕЗК та інших міжнародних груп учених.
У Кіотському протоколі були встановлені показники зниження обсягу викидів парникових
газів. Відповідно до принципу загальної, але диференційованої відповідальності скорочення
емісії передбачалося переважно для розвинених країн, економічна діяльність яких є головним
джерелом нагромадження парникових газів в атмосфері. У цей час на країни ОЕСР припадає
майже 50 % викидів при населенні, що становить близько 19 % світового показника.
При визначенні кількісних показників скорочення викидів держави керувалися принципом
добровільності, що означав, що кожна країна сама розробляла для себе зобов'язання зниження
емісії. Наступні вирішення за цими пропозиціями, прийняті на основі консенсусу, зафіксовані в
Додатку В до Кіотського протоколу. Застосування даного принципу пов'язане з тим, що в
РКЗК не прийняті правила процедури голосування та всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.
Відповідно до Кіотського протоколу, в 2008-2012 рр. (перший період його дії) передбачається загальне скорочення викидів розвиненими країнами на 5,2 % у порівнянні з рівнем 1990 р.
Найбільш високі зобов'язання взяли на себе країни ЄС і Швейцарія – скорочення повинно скласти 8 %, показник для США визначений у 7 %, Японії та Канади – 6 %. Група країн одержали
право навіть збільшити викиди: Норвегія – на 1 %, Австралія – на 8 %, Ісландія – на 10 %. Згодом всередині ЄС зобов'язання були перерозподілені таким чином, що найбільше зниження викидів передбачалося для Німеччини (21 %) та Великобританії
(12,5 %). Франції та Фінляндії дозволено зберегти показники на рівні 1990 р., а Греції, Португалії та Ірландії - навіть їх збільшити. Для країн, що розвиваються, не були встановлені кількісні
зобов'язання з обмеження викидів парникових газів.
У первісному варіанті Кіотського протоколу показник зниження викидів парникових газів
для Росії повинен був скласти 5 %. Однак Росії (а слідом за нею й Україні) вдалося наполягти
на збереженні емісії на рівні 1990 р., мотивуючи це необхідністю відновлення економіки після
безпрецедентного спаду 1990-х рр. Аналогічний показник збереження викидів був прийнятий і
для Нової Зеландії.
Кіотський протокол передбачає скорочення викидів шести головних антропогенних парникових газів – вуглекислого газу, метану, закису азоту, а також трьох видів фторвуглеродних
сполук (гідрофторвуглероди, перфторвуглероди, гексафторид сірки), які зберігаються в атмосфері протягом тривалого часу. Зниження емісії кожного виду газів у перерахуванні на двоокис
вуглецю зараховується у виконання зобов'язань.
Для реалізації Протоколу, відповідно до Статті 2, країнам надано право розробити свої
комплекси заходів державної політики, яка найбільшою мірою буде відповідати їхнім національним інтересам. Особливу увагу рекомендується приділити підвищенню ефективності використання енергії, використанню її альтернативних джерел, розробці нових екологічно чистих технологій, а також сприянню впровадженню таких методів ведення лісового та сільського господарства, які не наносять збитку навколишньому середовищу. Важливим компонентом національної політики повинне стати застосування директивних та економічних методів, що стимулю-
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ють скорочення викидів парникових газів, включаючи прийняття відповідних стандартів, використання податкової політики і скасування субсидування «брудних» виробництв.
Уперше в практиці міжнародних екологічних угод у Кіотському протоколі затверджуються нові положення – ринкові механізми (так звані механізми гнучкості), які можуть застосовувати держави для його реалізації на додаток до національних заходів зниження емісії парникових
газів. Суть механізмів полягає в тому, що країни, яким економічно невигідно проводити дороге
скорочення викидів у межах своїх кордонів, мають право виконати зобов'язання за рахунок
більш дешевого їхнього зниження в інших державах.
Один з найважливіших механізмів Протоколу – торгівля квотами на викиди парникових
газів між країнами (Стаття 17). Держави, що перевиконують свої зобов'язання по викидах, можуть продати «невибрані» квоти країнам, яким економічно менш вигідне скорочення в межах
власних кордонів.
Іншими новими механізмами, можливість застосування яких зафіксована в Кіотському
протоколі, є проекти спільного здійснення (Стаття 6) і механізм чистого розвитку (Стаття 12).
Обидва механізми передбачають можливість для країн, яким економічно невигідно знижувати
викиди на національному рівні, здійснювати інвестиції в проекти зі скорочення викидів в інших
державах. У першому випадку дозволено здобувати одиниці скорочення викидів у країнахучасницях протоколу, включених у Додаток 1 РКЗК (фактично це стосується країн з перехідною економікою), а в другому – у випадку здійснення проектів у державах, що розвиваються, і
які не взяли на себе зобов'язання та не включені у Додаток 1.
Крім того, допускається спільне виконання зобов'язань. У цьому випадку будь-які країниучасниці Кіотського протоколу (включені в Додаток 1), які дійшли згоди про спільне виконання
зобов'язань, розглядають зобов'язання за умови, що їх загальні сумарні антропогенні викиди не
перевищують встановлених для них кількостей (Стаття 4). Практично це положення застосовує
Європейський союз, у межах якого після висновку Протоколу були розподілені зобов'язання
серед країн-членів.
Згідно з Кіотським протоколом, участь держав в економічних механізмах обмежується
так званим принципом додатковості, суть якого полягає в тому, що ці механізми можуть використовуватися лише на додаток до дій по зниженню викидів всередині країн, хоча відповідні
кількісні співвідношення виконання зобов'язань не визначені. Зазначено лише, що зусилля зі
скорочення викидів, яких вживають всередині держав, повинні становити «значну частину» дій
з реалізації Кіотського протоколу, тоді як економічні механізми «застосовуються на додаток до
внутрішніх дій». За замовчуванням передбачається, що держави повинні як мінімум наполовину виконувати зобов'язання за рахунок «внутрішніх» скорочень емісії парникових газів.
У Кіотському протоколі зазначено його загальну мету та способи реалізації і відсутні деталі виконання зобов'язань. У 2001 р. на конференції сторін у
м. Марракеш (Марокко) були прийняті угоди, що визначають міжнародні норми і правила реалізації Кіотського протоколу, у тому числі умови фінансування, передачі технологій і дотримання зобов'язань, принципи торгівлі квотами, дії механізмів спільного здійснення та чистого
розвитку тощо. Вони були прийняті в 2005 р. у Монреалі на Першій конференції країнучасниць після набрання його чинності.
На Марракешській конференції були зроблені поступки країнам, від яких залежало набрання чинності Кіотським протоколом. Зокрема, ухвалене рішення про надання додаткових
квот державам на наявність і використання лісів, що є поглиначами вуглекислого газу (в основному, на наполегливу вимогу Росії), про невикористання фінансових санкцій до порушників,
про відсутність серйозних обмежень на вибір проектів спільного здійснення та організацію системи торгівлі квотами. Крім того, країнам надана можливість переносу невибраних квот на наступний період виконання зобов'язань.
Незважаючи на підписання Кіотського протоколу більшістю країн-учасниць Межової конвенції, виникли проблеми з його ратифікацією. Для набрання чинності він повинен бути ратифікований не менш, ніж 55 державами, на які припадає як мінімум 55 % викидів країн Додатку
1 РКЗК. Держави ЄС ратифікували протокол, а США відмовилися від ратифікації. Причиною
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відмови став значний зріст емісії парникових газів у країні та необхідність для виконання зобов'язань більш істотного (у кілька разів) їх скорочення. Після відмови США, на які припадає 36
% викидів країн Додатку 1, роль Росії (17,6 %) для набрання протоколом чинності стала ключовою, що й дозволило одержати на переговорах у Марракеші цілої низки поступків. Кіотський
протокол набув чинності в лютому 2005 р. після його ратифікації Росією. На кінець 2005 р. його
учасниками було 157 країн, включаючи всі розвинені держави (за винятком США та Австралії).
Кіотський протокол є лише першим кроком на шляху вирішення глобальної проблеми
зміни клімату і містить чимало недоліків. До них належить відсутність суворо обґрунтованих
наукових даних як за обсягом внеску людської діяльності в появу проблеми глобального потепління, так і за кількісним обмеженням емісії парникових газів (рівні викидів встановлено довільно).
Протокол не має на меті повного та комплексного вирішення проблеми у першому періоді
виконання зобов'язань (інакше навряд чи вдалося б його підписати), тим більше що група країн,
що взяли на себе кількісні зобов'язання за згодою, обмежена розвиненими державами. При
цьому спостерігаються швидкі темпи емісії парникових газів у деяких з країн, що розвиваються,
незважаючи на те, що цілий ряд з них вжили заходи по зниженню темпів приросту викидів у
порівнянні з економічним зростом. Китай та Індія вже зайняли відповідно друге та п'яте місця у
світі по викидах (у цей час головними забруднювачами атмосферного повітря є США – 24,2 %,
Китай – 12,8 %, Росія – 6,4 %, Японія –
4,9 % та Індія – 4,0 %). За прогнозами, частка країн, що розвиваються, в загальному обсязі світової емісії збільшиться з 28 % у цей час, як мінімум, до
40 % до середини XXI в., а Китай до 2030 р. може стати світовим лідером з цього показника.
До недоліків Протоколу відноситься й те, що США та Австралія не беруть участі в ньому,
проте офіційно не відмовилися від участі у вирішенні проблеми зміни клімату з політичних міркувань. Політика США спрямована на створення системи добровільних двосторонніх та регіональних угод, які сприяють впровадженню екологічно чистих технологій. З ініціативи США та
Австралії в 2005 р. утворено Азіатсько-Тихоокеанське партнерство з чистого розвитку, в
який, крім них, входять Китай, Індія, Японія та Південна Корея. На шість країн-членів партнерства в цей час припадає 48 % світових викидів парникових газів. За заявою цих держав, воно є
інструментом для розробки додаткових заходів із боротьби зі зміною клімату. Партнерство допускає добровільне виконання самостійно встановлених кожною країною показників зниження
емісії без застосування будь-яких санкцій. Для реалізації поставлених цілей у 2006 р. Партнерство ухвалило рішення щодо створення міжурядового фонду в 170 млн. дол. з метою фінансування проектів у галузі енергозбереження та розробки поновлюваних джерел енергії. Більша
частина проектів буде здійснюватися в Китаї та Індії.
До недоліків можна віднести і той факт, що Кіотський протокол спрямований насамперед
на підвищення ефективності використання енергії, а не на комплексне вирішення проблеми
зміни клімату. Незважаючи на деякі поступки, зроблені для Росії та ряду інших країн відносно
надання додаткових квот на використання лісів, у цілому питання поглинання вуглекислого газу лісами недостатньо відбиті у рішеннях угоди. При цьому в Росії в порівнянні з цілою групою
розвинених держав є більші можливості організації лісових проектів з поглинання вуглекислого
газу. Крім того, у порівнянні зі звичайними квотами можливості застосування країнами «лісових» квот трохи обмежені. Зокрема, їх не можна переносити на наступні періоди зобов'язань.
Ряд держав-учасників Кіотського протоколу (наприклад, країни ЄС) заявили про відмову від
покупки таких квот у межах європейської торговельної системи.
Серед недоліків Кіотського протоколу називали й обмежений строк його дії – п'ятирічний
період (2008-2012 рр.), який не дозволяє державам і компаніям планувати довгострокову діяльність по реалізації Протоколу. Однак у 2005 р. на конференції сторін у Монреалі країниучасниці домовилися про підготовку нової міжнародної угоди, яка буде діяти з 2013 р. Домовленості включали й збереження застосування ринкових механізмів, у тому числі розробку нової
системи квот на викиди до початку цього періоду виконання зобов'язань.
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Умови участі в механізмах Кіотського протоколу
Для виконання вимог Кіотського протоколу і участі в торговельних та інвестиційних механізмах необхідне дотримання ряду умов: 1) встановлення обсягу квоти на викиди на підставі
даних інвентаризації 1990 р.; 2) прийняття національного плану дій зі зниження викидів відповідно до зобов'язань;
3) створення національної системи оцінки викидів; 4) організація національного регістру облікових одиниць викидів парникових газів; 5) вистава звітів у Секретаріат РКЗК.
Протокол (Стаття 5.1) передбачає створення не пізніше 1 січня 2007 р. (або не пізніше, ніж
через рік після ратифікації протоколу, якщо це відбулося пізніше січня 2006 р.) національних
систем оцінки антропогенних викидів і поглиначів парникових газів (так званих національних
кадастрів) і щорічна представлення даних по дотриманню зобов'язань (Стаття 7) країнами, що
входять у список Додатку 1 РКЗК.
У національних кадастрах повинні враховуватися основні джерела викидів, що включають
енергетику, промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство та лісову галузь, а
також комунально-побутовий сектор. Список джерел, що включає лише антропогенні джерела,
визначений у міжнародних методиках та в загальному вигляді поданий у Додатку А до Кіотського протоколу. Враховується витрата палива при його спалюванні, включаючи втрати. Згідно з
методикою МГЕЗК, як правило, обсяг викидів не вимірюється, а розраховується за даними про
споживання палива та виробництво продукції у випадку, якщо в цих процесах здійснюється
емісія парникових газів. Таким чином, обсяг викидів розраховується за формулою:
Обсяг викидів = (дані про діяльність) х (коефіцієнти емісії).
Для кожного виду діяльності розроблені свої коефіцієнти емісії. Наприклад, при спалюванні палива застосовуються інші коефіцієнти, ніж при його використанні в якості сировини
для хімічної промисловості. Існують міжнародні коефіцієнти розрахунків обсягів викидів. При
цьому кожна країна у випадку наявності національних коефіцієнтів може використовувати їх
замість міжнародних.
На додаток до національних кадастрів, згідно з Марракешськими домовленостями, також
проводиться облік поглинання вуглекислого газу наземними екосистемами (або стоків). Таким
чином, національна квота викидів збільшується на величину, відповідну до певного обсягу поглинання ÑÎ2. У цьому випадку враховується тільки поглинання вуглекислого газу в результаті
діяльності людини, а не природні процеси. Підлягають обліку чотири види діяльності: керування лісовим господарством, орними землями, пасовищами, а також відновлення рослинного покриву. Кожна країна сама може вибрати, в обліку яких видів діяльності вона буде брати участь
(для Росії найбільш вигідною сферою діяльності є лісове господарство). Для обліку поглинання
ÑÎ2 введено спеціальні одиниці абсорбції, які на відміну від одиниць викидів парникових газів
можуть використовуватися тільки в перший період виконання зобов'язань і не можуть переноситися на наступні роки. Згідно з домовленостями в межах Кіотського протоколу, весь національний облік і звітність підлягають міжнародній перевірці, яку здійснює група експертів. Перевірка передбачає правильність дотримання принципів і методики оцінки викидів, а також відповідності національного звіту жорстко закріпленому формату РКЗК. Згодом група експертів
встановлює свій звіт, який узгоджується з урядом країни, яку перевіряють, і публікують на офіційному сайті РКЗК (див. список інтернет-сайтів наприкінці книги).
Вплив Кіотського протоколу на міжнародну торгівлю
Економічні інструменти, можливість застосування яких з метою регулювання обсягів викидів парникових газів передбачена Кіотським протоколом, який досить давно використовують
у природоохоронній політиці держав поряд з директивними механізмами. У цей час законодавство є головним чинником, що сприяє вирішенню цілої низки гострих екологічних проблем,
включаючи проблему зміни клімату. Саме прийняття законів змушує компанії досить швидко
вживати заходи з метою запобігання негативних фінансових та ділових наслідків їх невиконання. Багато країн-учасниць Кіотського протоколу застосовують законодавчі заходи з метою підвищення енергоефективності. Так, у ряді розвинених держав встановлені норми витрати палива
на одиницю пробігу для нових автомобілів, діють стандарти на споживання енергії в побутових
195

електроприладах. Напередодні реалізації вимог Протоколу Данія прийняла закон про заборону
з 2007 р. продажу продукції, яка містить гідрофторвуглеводи, які є парниковими газами.
У той же час на національному рівні все більш активно використовуються економічні методи, що спираються на традиційні ринкові механізми. За час їх застосування вони показали
свою ефективність у порівнянні з директивними методами регулювання, оскільки мають багато
переваг. Вони дозволяють компаніям проводити більш гнучку політику, забезпечуючи аналогічний директивним заходам рівень захисту навколишнього середовища з меншими витратами, і
більшою мірою стимулюють розробку нових технологій.
У цей час з метою реалізації Кіотського протоколу держави активно використовують економічні механізми для зниження рівня викидів парникових газів. Для вирішення цього завдання
найчастіше використовують податки (або звільнення від їхньої виплати), субсидії, добровільні
обмеження зі зниження викидів. Багато країн використовують податки на викиди двоокису вуглецю (в тому числі Данія та Італія). Фінляндія застосовує різні ставки податків на споживання
енергії залежно від того, яким способом вона була зроблена. У Нідерландах споживання електрики, зробленої в результаті використання поновлюваних джерел енергії, звільнене від податків. Канада - звільнена від оподатковування інвестиції в поновлюванні джерела енергії та енергозбереження. У Швеції діють податки на викиди закису азоту. У ряді держав надаються субсидії компаніям, що використовують екологічно чисті види енергії або здійснюють висаджування
дерев. Діючі в Нідерландах добровільні угоди з підвищення енергоефективності дозволили
компаніям в 90-ті рр. XX ст. знизити споживання енергії на 1,3-2,2 %.
Серед економічних інструментів природоохоронної політики найбільш перспективними є
квоти на викиди, що представляють собою дозвіл на гранично допустимі рівні викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.
Механізм дії цього інструмента на національному рівні полягає в наступному. Держава,
яка ставить перед собою мету обмеження викидів будь-яких забруднюючих речовин певним
обсягом, розподіляє його серед підприємств у вигляді дозволів (квот) на викиди на певний період часу (звичайно на рік). Для зниження викидів підприємства можуть заплатити штраф, здійснити впровадження нових технологій або докупити відсутні обсяги квот у компаній, які перевиконали зобов'язання (або на вільному ринку). Перевага цього методу регулювання полягає в
тому, що компанії мають можливість вибору засобів для виконання зобов'язань залежно від того, яка політика представлена для них більш ефективною на даному етапі.
На національному рівні цей захід регулювання в цей час застосовують досить рідко, хоча
вважається діючим метод зниження забруднення. Вперше механізм квот став використовуватися в США для зменшення забруднення повітря азотними та сірчаними сполуками та іншими
екологічно небезпечними речовинами. Найбільшу ефективність він представив при виконанні
завдання скорочення емісії двоокису сірки після прийняття Закону про чисте повітря в 1990 р.
В результаті застосування квот забруднення атмосфери двоокисом сірки електростанціями –
учасницями системи торгівлі протягом десяти років знизилося на 40 %, або на 20 % понад встановлений показник. При цьому економічний ефект від зменшення забруднення повітря двоокисом сірки, за оцінкою, складе до 2010 р. більше 3,5 млрд. дол. на рік, а від зниження захворюваності та смертності населення в результаті небезпечних викидів – 40 млрд. дол. При цьому не
відбулося затримки, що мала бути, економічного зросту, що підтвердило ідею про те, що проведення грамотної екологічної політики може бути економічно ефективною і не спричинить
зниження темпів економічного зросту.
У цей час США розглядають можливість введення аналогічного механізму для комплексного скорочення енергетичними підприємствами викидів окислів азоту, двоокису сірки, ртуті та
вуглекислого газу.
Практичні докази ефективності застосування квот на викиди сприяли включенню цього
інструменту екологічної політики в механізми Кіотського протоколу. Розвиток міжнародної системи торгівлі квотами повинен сприяти вирішенню проблеми зміни клімату без обмеження
економічного розвитку. Механізм квот дозволить державам і компаніям самим визначити найбільш ефективні способи скорочення викидів: вони можуть обирати між інвестуванням у впро196

вадження нових технологій і покупкою відсутніх вуглецевих квот. На сьогоднішній день розвиненим країнам економічно більш вигідно застосовувати ринкові механізми покупки квот та інвестування в проекти інших держав, ніж впроваджувати нові технології зниження споживання
енергії в національних границях, де в умовах міцного екологічного законодавства практично
вичерпані відносно дешеві способи скорочення викидів. Загальні витрати на виконання зобов'язань у розвинених країнах (включаючи США) без використання механізмів гнучкості оцінювалися в десятки й сотні мільярдів доларів. У США та ЄС витрати на зниження емісії тонни вуглекислого газу визначаються в 150-300 дол., в Японії – 300-1000 дол., тоді, як наприклад, у Росії
цей показник дорівнює 10-25 дол., а за іншими оцінками, навіть 6-8 дол.
Підписання Кіотського протоколу та зацікавленість держав у використанні його механізмів гнучкості вже впливає на розвиток міжнародної торгівлі, збільшення її обсягів та зміну
структури за рахунок створення зовсім нового міжнародного ринку квот на викиди парникових
газів. До теперішнього часу визначені головні правила функціонування цього ринку, який у перспективі оцінюється в десятки й сотні мільярдів доларів.
Ще до вступу Кіотського протоколу в силу деякі країни та компанії приступили до розробки правил торговельної та інвестиційної діяльності на новому ринку і здійсненню перших
проектів. На міждержавному рівні були проведені «модельні» (тренувальні) угоди з покупки
вуглецевих квот між Фінляндією та Канадою, між США та Коста Рікою.
На рівні компаній також стали активно розроблятися торговельні схеми. Найбільші транснаціональні корпорації (ТНК), такі як Shell, Mitsubishi, Gaz de France, здійснили перші угоди, а
ВР Amoco, Royal Dutch Shell та інші розпочали створювати системи внутрішньо-фірмової
торгівлі квотами між підрозділами власних корпорацій у різних країнах.
Таким чином, розпочався процес поступового створення ринку та відповідної інфраструктури – бірж, брокерських офісів та ін. У Чікаго в 2003 р. відкрилася перша у світі біржа з торгівлі квотами на викиди вуглекислого газу, де ведуться торги в електронному форматі за статутом та правилами Чиказької товарної біржі. Першими учасниками біржі стали такі великі
компанії, як Ford, Motorola і Dupont. Спеціальний майданчик з торгівлі квотами сформовано в
Європі, на Брюссельській товарній біржі.
Після набрання Протоколом чинності процес формування ринку прискорився. У цей час
поки що не створений єдиний міжнародний ринок торгівлі квотами, при цьому діє багато досить розрізнених національних та регіональних ринків, які, проте, функціонують все більш стабільно. Згідно з дослідженнями Всесвітнього банку, на початку 2000-х рр. найбільше число угод
зі скорочення викидів парникових газів припадало на проекти пілотної (експериментальної) фази спільного здійснення. Після закінчення експериментальної фази все більше компаній стали здійснювати
підготовку щодо участі в Кіотських механізмах, включаючи й торгівлю квотами.
Відбувається поступове збільшення кількості та вартості угод, а також цін за вуглецеву
одиницю (як у межах Кіотського протоколу, так і в інших торговельних схемах, наприклад, у
внутрішній системі ЄС та на Чиказькій біржі). Обсяги угод і ціни значно відрізняються на різних ринках, але загальна тенденція щодо їхнього зросту проявляється досить яскраво. Якщо на
первісному етапі на Чиказькій біржі обсяг угод визначався в 2 т в еквіваленті ÑÎ2 щодня, а ціни в середньому становили близько 1 дол. за т, то в 2005 р. вони значно зросли. На європейському ринку щоденний обсяг угод збільшився з максимального показника в 100 тис. т у день в
2004 р. до 1,5-2,5 млн. т наприкінці 2005 р. У цілому на цьому ринку обсяг угод в 2005 р. перевищив 300 млн. т, а ціна внутрішніх квот ЄС склала в середньому 20 євро. До 2008-2012 рр. ціна дозволів на викиди може ще більше зрости.
Згідно з правилами Кіотського протоколу, на національному рівні кожна держава має право ухвалювати рішення щодо доцільності використання торгівлі квотами й вибору системи організації ринку всередині країни. Ще до ратифікації Кіотського протоколу деякі країни приступили до розробки й впровадження національних систем торгівлі квотами. Перші такі системи
були створені у Великобританії та Данії.
У Данії торгівля квотами є головним інструментом виконання зобов'язань по Кіотському
протоколу. У Великобританії для реалізації протоколу була розроблена кліматична стратегія.
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Система торгівлі квотами була введена в 2002 р. Крім торговельних механізмів, задіяні й інші
економічні інструменти (зокрема, податок на споживання енергії для підприємств). У випадку
виконання зобов'язань по скороченню викидів, ставка податку для підприємств знижується на
80 %. За два роки дії нової системи ринок квот утричі перевищив запланований показник.
Очікують, що в результаті виконання стратегії Великобританія виконає свої зобов'язання по
Кіотському протоколу в запланований термін і не буде закуповувати квоти на міжнародному
ринку.
З 2005 р. ця схема відповідно до директиви ЄС 2003 р. почала застосовуватися в 15 країнах-членах Європейського союзу з метою придбання необхідного досвіду компаніями до початку першого періоду виконання зобов'язань по Кіотському протоколу. Всередині «старих» країн
ЄС квоти розподіляються національними урядами приблизно між 12,7 тис. великих стаціонарних джерел викидів. У «нових» країнах ЄС (що приєдналися до союзу в травні 2004 р.) йде
процес прийняття «планів розподілу» квот між джерелами викидів, що підпадають під обов'язкову участь у торговельній системі ЄС. До таких джерел відносяться в основному підприємства
електроенергетики, нафтопереробки, сталеливарної, цементної, скляної та целюлозно-паперової
промисловості, на які припадає більше 40 % емісії парникових газів у Європі.
У майбутньому розглядається можливість включення в торговельну систему ЄС інших
джерел викидів, таких як транспорт (авіація та морські перевезення). Відносно невеликі підприємства, що є джерелами викидів (з потужністю менше 20 мВт), не беруть участь у схемі торгівлі
квотами. За кожну тонну перевищення емісії передбачено штраф в 40 євро на період до початку
дії протоколу і 100 євро в 2008-2012 рр. Підприємства, що не виконали зобов'язання, крім
штрафів, повинні відшкодувати відсутні квоти в другий період дії Кіотського протоколу. Схема
ЄС не є міжнародною торговельною системою Кіотського протоколу, оскільки має інші одиниці скорочення викидів. У майбутньому передбачається досягнення міжнародних домовленостей, які могли б зв'язати різні методи визначення таких одиниць з метою створення повноцінної
єдиної міжнародної системи.
В результаті дії системи торгівлі квотами в ЄС спостерігається скорочення викидів парникових газів на 0,2-0,4 % у рік. Проте, в цей час оцінюється, що викиди в ЄС до 2008 р. будуть на
4,7 % вище встановленого показника, і країнам Європейського союзу доведеться вдатися до закупки квот на міжнародному ринку. Чимало держав, що вступили в ЄС в 2004 р., мають індивідуальні зобов'язання по Кіотському протоколу і можуть частково або повністю компенсувати
нестачу квот на європейському ринку.
Крім регіональних схем, у ряді країн створюють національні системи торгівлі квотами (у
тому числі в Японії, Канаді, Норвегії та деяких інших державах). Канада і Японія є потенційними покупцями квот на міжнародному ринку. У цих країнах у міжнародній торгівлі беруть
участь в основному приватні компанії.
Згідно з прогнозом, в Японії до 2010 р. перевищення викидів парникових газів порівняно з
рівнем 1990 р. може скласти 16 %, оскільки в цей час збільшення емісії парникових газів спостерігається практично в усіх енергетичних галузях. Виконання зобов'язань тільки за рахунок
заходів, яких вживають на національному рівні, представляється малоймовірним, враховуючи
високий рівень енергоефективності японської економіки.
Можливим покупцем квот є й Канада. У цій країні вже до 1990 р. значна частка електроенергії вироблялася на гідроелектростанціях та атомних станціях. При цьому в умовах значного
економічного зросту в 90-ті рр. спостерігалося збільшення емісії парникових газів на 16 %. Це
ускладнює виконання зобов'язань тільки за рахунок національних заходів і, ймовірно, приведе
до необхідності участі в міжнародній торгівлі квотами.
Іншими потенційними учасниками міжнародного ринку квот є держави, що не ратифікували Кіотський протокол США та Австралії. Незважаючи на відмову від ратифікації, Австралія
(що займає друге місце в світі за емісією парникових газів на душу населення серед великих розвинених країн) заявила про готовність у майбутньому виконувати зобов'язання у форматі Кіотського протоколу, але з більш поступливими чисельними зобов'язаннями в порівнянні з даними
в Додатку Б Кіотського протоколу. Поки важко визначити ступінь реальної участі Австралії в
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міжнародній торгівлі квотами. У США в цей час викиди парникових газів у країні зростають
більш низькими темпами в порівнянні з темпами економічного зростання. Незважаючи на офіційну відмову від ратифікації протоколу, США вживають заходів зі скорочення емісії парникових газів, включаючи розробку багатьох національних програм, що сприяють підвищенню енергоефективності, розробці й впровадженню екологічно чистих технологій.
Багато американських штатів, міста та компанії розробляють і проводять заходи щодо
зниження викидів, використовуючи різні інструменти екологічної політики, законодавчі заходи,
оподатковування, добровільні заходи щодо обмеження викидів, які можуть мати аналогічні
обов'язковим заходам результати. В цей час як мінімум половина американських штатів прийняли або розглядають проекти законів про скорочення емісії парникових газів. Ряд штатів об'єднують зусилля зі створення єдиного ринку. Так, 11 північно-східних штатів (у тому числі такі,
як Нью Гемпшир, Массачусетс, Коннектікут, Мейн, Нью-Джерсі, Нью-Йорк) є учасниками
Регіональної ініціативи по парниковим газам з метою створення системи торгівлі, спрямованої
на скорочення викидів в енергетичній галузі. Вони прийняли зобов'язання по обмеженню викидів, які діють відносно штату або окремих галузей промисловості. У деяких штатах (Флорида,
Нью-Мексіко, Віржинія тощо) вже проведена інвентаризація викидів. Аналогічні заходи ухвалюють й деякі австралійські штати, які оголосили про намір сприяти створенню національної
системи торгівлі квотами, що охоплює енергетичні та промислові підприємства.
Багато великих американських компаній, різних екологічно нечистих галузей (хімічної,
нафтогазової, металургійної) беруть участь у міжнародних ініціативах зі скорочення емісії парникових газів з метою поліпшення свого іміджу. В такий спосіб формується «роздрібний ринок» квот, який має значний потенціал зросту. Наприклад, такі компанії, як Dupont, Shell та ін.
беруть участь у Партнерстві із запобігання зміни клімату (Partnership for Climate Action), мета
якого – обмеження викидів парникових газів шляхом створення спеціальних систем з керування
викидами в межах компаній.
Ініціативи на рівні держави, штатів і компаній, імовірно, дозволять США в перспективі
поступово сформувати національний ринок квот на викиди, аналогічний ринку емісії двоокису
сірки, і в тій або іншій формі стати учасником міжнародного ринку.
Таким чином, у перспективі багато великих країн і багато ТНК екологічно нечистих галузей будуть використовувати механізм торгівлі квотами і стануть учасниками міжнародного ринку квот. Представляється, що попит на «вуглецевий товар» буде тільки зростати, що може дозволити Росії зайняти значне місце на цьому ринку.
Кіотський протокол може вплинути не тільки на створення нового міжнародного ринку
квот на викиди парникових газів, але й на традиційні ринки, безпосередньо пов'язані з ним,
насамперед паливні ринки. Вважається, що набрання чинності Протоколом може виявити
обмежувальний вплив на міжнародну торгівлю екологічно нечистими видами палива, у першу
чергу вугілля, яке є одним з найбільш потужних джерел емісії парникових газів. При спалюванні
вугілля викиди вуглекислого газу на одиницю зробленої енергії більше, ніж вдвічі перевищують аналогічний показник при використанні природного газу. Світовий попит на природний газ
як паливо з більш низьким вмістом вуглецю може зрости внаслідок переходу на нього електростанцій, що використовують вугілля та мазут (це технологічно можливо).
Кіотський протокол може виявити обмежувальний вплив і на пов'язані з виробництвом
палива та енергії світові ринки енергоємних товарів, таких як алюміній, чорні метали та целюлозно-паперова продукція. Країнам-учасницям Додатку 1 РКЗК буде важче конкурувати на цих
міжнародних ринках з державами, що не підписали протокол, оскільки витрати на енергію при
виробництві зазначеної продукції зростуть.
Проекти спільного здійснення та механізм чистого розвитку
Іншими ринковими заходами, можливість застосування яких передбачена Кіотським протоколом, є проекти спільного здійснення (ПСЗ), реалізовані в розвинених країнах і державах з
перехідною економікою, і механізм чистого розвитку (МЧР), використовуваний у країнах, що
розвиваються. Застосування зазначених механізмів уже виявляє, а в перспективі може виявити
ще більш значний вплив на міжнародну інвестиційну діяльність.
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Як і у випадку торгівлі квотами, їх використання може принести виграш усім сторонам.
Розвиненим країнам економічно вигідніше здійснювати інвестиції в проекти в інших державах.
Країни-реципієнти мають можливість за допомогою іноземних інвестицій одержати сучасні
екологічно чисті технології. При цьому досягається загальна мета зниження емісії парникових
газів і поступового вирішення проблеми глобального потепління, оскільки концентрація парникових газів в атмосфері Землі не залежить від конкретного місця їх викиду (сценарій «win-winwin»).
Перевагою проектів спільного здійснення та механізму чистого розвитку є можливість цільового використання інвестицій, оскільки ще на етапі підготовки проекту відбувається його
всебічна оцінка. Це дозволяє виключити безперспективні проекти та заздалегідь визначити обсяги й одиниці зниження викидів. Після реалізації проекту державі-інвесторові передаються
одиниці скорочення викидів. Іншою перевагою ПСЗ та МЧР для компаній є можливість просування на ринок своїх технологій і збільшення частки компанії на світовому ринку.
Крім того, існує й політичний фактор переваги державами-інвесторами проектів спільного
здійснення та механізму чистого розвитку в порівнянні з торгівлею квотами. Капіталовкладення
в ПСЗ та МЧР є більш «екологічно обґрунтованими», оскільки проходять у покращенні навколишнього середовища, а не «віддаються просто так», що полегшує процедури проходження багатьох формальностей у країнах механізмів, що вдаються до використання, гнучкості.
До недоліків реалізації зазначених механізмів відноситься необхідність проходження численних процедур з підготовки, реєстрації та перевірки результатів за участю незалежних експертів. Це вимагає значних засобів і автоматично робить нерентабельними невеликі та середні
проекти. Фактично можуть бути реалізовані тільки великі інвестиційні проекти.
Згідно з Кіотським протоколом, країни можуть здійснювати інвестиції в проекти спільного
здійснення безпосередньо або через міжнародні фонди. Крім того, вони можуть розробити правила для інвестування в проекти компаніями. До державних проектів частіше долучаються країни ЄС, а частки проектів ширше використовуються в Канаді та Японії.
До набрання Протоколом чинності більшість проектів здійснювалася за рахунок міжнародних або державних фондів і в межах різних міжнародних та національних програм.
Вуглецеві фонди почали створюватися на початку 2000-х рр. з метою закупки квот та інвестування в проекти зі скорочення викидів парникових газів. Отримані в результаті здійснення
угод дозволи на викиди надходять на рахунок фондів, які надають інвесторам гарантії виконання зобов'язань за Кіотським протоколом. Країнам, в яких можуть здійснюватися проекти по
зниженню викидів, фонди пропонують набір зразкових варіантів таких проектів, а також надають технічну та консультаційну допомогу для їхньої розробки.
Першим міжнародним фондом став Експериментальний вуглецевий фонд Всесвітнього
банку (Prototype Carbon Fund), який являє собою партнерство 6 держав і 17 компаній під керівництвом Всесвітнього банку для фінансування проектів ПСЗ та МЧР. Вуглецевий фонд розпочав свою діяльність з 2000 р. і виділяв кошти на проекти в Латвії, Чілі, Уганді та багатьох інших
країнах. Згодом було створено ще кілька аналогічних міжнародних фондів. Багато держав здійснювали в них інвестиції на додаток до національних проектів. Крім того, за підтримки Всесвітнього банку в деяких країнах уже створені або створюються державні фонди для інвестування
ПСЗ та МЧР (зокрема, в Австрії, Данії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Італії та Іспанії). У
створенні таких фондів беруть участь і багато приватних компаній. Ще до набрання протоколом чинності обсяг фінансових ресурсів цих програм оцінювався більш ніж в 1 млрд. дол.
Перші угоди по проектах механізму чистого розвитку були офіційно зареєстровані на початку 2005 р. У 2006 р. розпочалася офіційна реєстрація перших проектів спільного здійснення.
Ще до 2005 р. почалася реалізація пілотних інвестиційних проектів, а після вступу Кіотського протоколу в силу - процес прискорився. За даними Всесвітнього банку, в перші роки XXI
ст. спостерігалося постійне зростання числа угод, що полягають у межах ПСЗ та МЧР. Їхня загальна вартість збільшилася з менш, ніж 50 млн. дол. у 2001 р. до 200 млн. дол. у 2003-2004 рр.
Багато проектів перебувають у стадії розробки, але деякі вже успішно здійснені або фактично
завершені.
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Основними учасниками інвестиційних угод в останні роки були країни, що розвивалися –
Індія, Китай та Бразилія. До початку 2006 р. офіційно зареєстровано більше 40 проектів МЧР,
які успішно виконуються. Так, у 2005 р. за двома проектами МЧР було завершено будівництво
гідроелектростанцій у Гондурасі за участю Італії та Фінляндії. Тепер по них повинні бути випущені сертифіковані одиниці скорочення викидів. Згідно з прогнозами, загальна кількість проектів тільки по МЧР до 2012 р. може скласти 500-700, а обсяг інвестицій – від 1 до 3 млрд. дол.
Можливості ринків екологічно чистої енергії
У досягненні мети зниження викидів парникових газів, поставлених Кіотським протоколом, важливу роль повинні мати нові технології. Підписання та початок реалізації Межової
конвенції по зміні клімату та Кіотському протоколу сприяє створенню не тільки ринку квот на
викиди парникових газів, але й ринків альтернативної енергетики, безпосередньо пов'язаних зі
здійсненням цих угод. Важливим стимулом формування ринків екологічно чистої енергії в
останні роки є й високі ціни на енергоносії. Створення цих ринків також впливає на розвиток
міжнародної торговельної та інвестиційної діяльності. Багато держав і компаній прагнуть використовувати можливості нових світових ринків для завоювання та закріплення своїх конкурентних переваг.
Як і відносно екологічного ринку в цілому, так і чітко визначеного поняття нових ринків –
не існує. В різних країнах до них відносять різну продукцію. До того ж деякі сектори традиційних ринків (наприклад, ринку устаткування та послуг з контролю за якістю повітря) фактично є
складовою частиною нових ринків.
Функціонуванню нових ринків сприяють заходи, прийняті як на національному, так і на
міжнародному рівнях. На міжнародному рівні, крім правил Кіотського протоколу, світовими
співтовариством розробляються та ухвалюються різні програми, програми заходів, що передбачають більш широке застосування поновлюваних джерел енергії (таких, як сонячна, вітрова та
енергія біомаси) викидів, що не є джерелами парникових газів. Ця програма була прийнята на
Всесвітньому самміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі в 2002 р. Лідери найбільших країн
світу на самміті «вісімки» у Гленіглс у 2005 р. схвалили План дій зі зміни клімату, який підтримує перехід до екологічно чистих джерел енергії для зниження викидів парникових газів.
На національному рівні формування ринків підкріплюється жорсткістю внутрішнього
законодавства та застосуванням економічних методів стимулювання використання нових
технологій.
У розвинених країнах, де можливості підвищення ефективності діючих установок вже у
значній мірі вичерпані та для зниження рівня викидів необхідне застосування принципово нових технологій, діяльність держави і приватного бізнесу спрямована переважно на розвиток нетрадиційних джерел енергії. У державах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою
проекти передбачають як підвищення енергетичної ефективності діючих потужностей, так і розвиток нових джерел енергії.
У цілому ринок технологій і послуг зі скорочення емісії парникових газів є одним з найбільш перспективних нових ринків. Ще до ратифікації Кіотського протоколу в цій області відзначилося різке зростання науково-технологічних розробок і поява нових технологій та устаткування. Визначення розмірів наявного в цей час ринку виявляється скрутним навіть наближено у зв'язку з відсутністю його чіткого визначення. За підрахунках ООН, у найближчі 15 років
обсяг ринку технологій та послуг із запобігання глобального потепління оцінюється в 10-15
млрд. дол. у рік. Згідно з прогнозом Агентства міжнародного розвитку США, тільки в країнах,
що розвиваються, до 2010 р. ринок технологій і послуг у цій області може перевищити 50 млрд.
дол.
До швидко розвинутих відноситься ринок екологічно чистої поновлюваної енергії, що
включає сонячну, вітрову, геотермальну, біо- та гідроенергію (ринкові частки інших видів енергії, включаючи океанічну та ін.). У 2001 р. питома вага поновлюваних джерел енергії у світовій
пропозиції первинної енергії в країнах-членах Міжнародного енергетичного агентства складає 5,5 % у порівнянні з
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4,6 % у 1970 р. Останнім часом ринок одержав стимули до зростання. Проте, у цей час частка
поновлюваних джерел енергії в загальному виробництві енергії невелика, у США вона оцінюється в 3-5 % , в ЄС – не менше 6 % (за іншими оцінками, вже більше 10 %), але в майбутньому
їхня роль буде зростати. До 2010 р. Євросоюз ставить завдання збільшити частку поновлюваної
енергії до 12 %.
У цей час найбільш значну частку ринку поновлюваних джерел енергії становить гідроенергетика. Найбільшого розвитку гідроенергетика одержала в США, Канаді, Норвегії та Японії.
В останні роки швидко розвинутим сектором ринку стала енергія, одержувана з біомаси. У
майбутньому підвищення ролі альтернативних джерел відбудеться, як вважають, у першу чергу
за рахунок вітрової енергії, щорічні темпи зросту якої в найближчі 5-10 років оцінюються в 20
%. США планують довести частку вітрової енергії в загальному виробництві енергії до 2020 р.
до 10 %, Великобританія – до 20 %, Данія – до 28-32 %. Створенню ринку сприяє зниження собівартості виробництва енергії на 80 % за останні 10-15 років. Лідером з будівництва вітряних
електростанцій є Німеччина, в якій на них припадає близько 5 % загального обсягу споживання
енергії в країні.
В межах інвестиційної діяльності, пов'язаної зі зниженням викидів парникових газів, основна частина проектів в 2002-2003 рр. була спрямована на використання поновлюваних джерел енергії, у тому числі будівництво гідростанцій – 15 % (у перерахуванні на вуглекислий газ),
установок з переробки біомаси – 15 %, вітряних установок – 7 %, використання газу, одержуваного з органічних відходів – близько 30 %. При цьому частина проектів передбачала застосування нових технологій зниження викидів наявних джерел енергії, у тому числі підвищення
ефективності промислових установок та енергетичної ефективності – 14 %, перехід на більш
екологічно чисті види палива – 12 % (наприклад, використання газових установок замість вугільних).
Надзвичайно перспективним ринком стане зовсім новий ринок паливних елементів, які є
базовим компонентом нової енергетичної галузі – водородної енергетики. У цей час багато країн світу, в першу чергу розвинені, для зниження залежності від імпорту нафти та вирішення
проблеми глобального потепління та ряду інших екологічних проблем планують радикальну
реструктуризацію енергетичних галузей і створення нової галузі.
Воднева енергетика передбачає виробництво водню з води з використанням як непоновлюваних (вугілля, природний газ, атомна і термоядерна енергія та ін.), так і поновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, енергії морських припливів і біомаси та ін.). В кожному випадку
нові технології можуть значно скоротити застосування копалин вуглеводородних видів палива.
Паливні елементи є інноваційним продуктом – джерелом енергії, де перетворення енергії водню
в електричну відбувається без процесів горіння та шкідливих викидів (зокрема, без утворення
вуглекислого газу). У паливних елементах утворюється тільки водяна пара.
Існує багато оцінок показників нового ринку. У 2000 р. світовий ринок визначався в 218
млн. дол. Темпи зростання нового ринку пов'язують з появою та швидкою комерціалізацією нових технологій паливних елементів. Так, корпорація Toshiba оголосила про вихід на ринок у
2006 р. портативних паливних елементів для роботи з переносними електронними приладами
(персональні комп'ютери, мобільні телефони, плеєри та ін.). Це дозволить багаторазово збільшити тривалість безперервного використання та розширити області застосування нових технологій, включаючи енергоємні процеси. У найближчі роки новий ринок може одержати потужний імпульс до розвитку. До 2010 р., згідно з прогнозами, він може збільшитися до 10-15 млрд.
дол., а за деякими оцінками, ще більш значно.
Розвиток нового ринку стимулюється прийняттям спеціальних національних законів, планів і програм. У США ще в 1996 р. законом Hydrogen Future Act (Закон «Про водневе майбутнє») була прийнята «всеосяжна національна енергетична стратегія», розроблена Міністерством
енергетики, яка передбачає прийняття багаторічного плану проведення НДОКР. Частиною нової стратегії стала «Воднева програма», метою якої є перехід економіки США протягом 20 років
на водень як основний енергоносій. Зокрема, повинні бути розроблені, створені та впроваджені
економічно прийнятні ключові водневі технології і продукти: паливні елементи, високоефекти202

вні технології зберігання водню, невеликі реформери (пристрої для одержання водню з вуглеводнів) для розподілених систем виробництва водню. Вирішення проблем акумуляції енергії в
межах розвитку водневої енергетики також сприяє розширенню ринків технологій виробництва
поновлюваної енергії, таких як вітрова і сонячна.
Міністерство енергетики США реалізує й інші програми в цій області, зокрема Vision 21.
Дана програма спрямована на розробку технологій, необхідних для ультра-чистих електростанцій XXI ст., і підготовки переходу на водневу енергетику. Програма передбачає використання
таких видів палива, як вугілля, природний газ, біомаса, а також інших видів рідкого палива. В
2001 р. у США розроблено ще один спеціальний проект в області паливних елементів – Манхеттенський проект.
ЄС вживає заходи для прискорення застосування джерел екологічно чистої енергії. В 2001
р. Європейська комісія прийняла план дій і директиви, що встановлюють додаткові пільги для
використання альтернативних видів палива на транспорті, зокрема біопалива (зробленого сільським господарством), яке має величезний потенціал уже найближчим часом. План передбачає
20 % заміну використання вуглеводородних видів палива на транспорті до 2020 р. Тільки на наукові дослідження та розробки в області водневої енергетики виділяється 5 млрд. дол. У цей час
здійснюється багато проектів, зокрема CUTE (Clean Urban Transport for Europe), які стосуються
застосування паливних елементів на транспорті.
Окремі європейські країни, такі як Норвегія, Італія, Франція, Швейцарія, Великобританія,
Німеччина, реалізують низку національних проектів в області водневої енергетики. Очікується,
що до 2020 р. близько 10 % усіх нових автомобілів у Великобританії буде працювати на паливних елементах. У Німеччині здійснюється державна підтримка введення в експлуатацію електростанцій на паливних елементах. Германія є лідером у водневому автомобілебудуванні і технологіях створення систем водневих заправних станцій, у тому числі із застосуванням поновлюваних джерел енергії для одержання водню електролізом з води.
Одним із лідерів з виробництва водневих автомобілів планує стати Японія. Уряд країни до
2020 р. виділив 4 млрд. дол. на придбання водневих енергетичних технологій.
Інші країни також займаються будівництвом водневої енергетики, серед них – Канада, Китай, Австралія та Індія. Китай здійснює інтенсивне впровадження водневих паливних елементів
у національні електроенергетичні системи. Показником високого рівня конкурентоспроможності в області водневої енергетики є той факт, що Китаю належить близько 25 % загальної кількості зареєстрованих у світі патентів в області паливних елементів. Один із проектів - пов'язаний із застосуванням водневих паливних елементів в автомобілебудуванні. До 2008 р. Китай
допускає робити власний автотранспорт на паливних елементах.
У цей час водневі двигуни стали пріоритетним напрямком в інноваційній політиці автомобільних компаній, оскільки спроби робити ще один альтернативний вид автотранспорту – електромобілі – дотепер не були вдалими. Багато найбільших світових автовиробників вживають
спроби створити або вже створюють автомобілі, що комерційно окупаються, на паливних елементах. Перші моделі водневих автомобілів компанії Toyota, Honda та General Motors випустили на ринок у 2002 р. Toyota вже приступила до серійного випуску автомобілів з гібридними
двигунами, що використовують комбінацію бензину та водню. За прогнозом компанії, до 2010
р. обсяг їхніх продажів зросте до 1 млн. дол. Корпорація Daimlerchrysler розпочала виробництво
водневих автобусів, а компанія ВР створює установки для їхнього заправлення. Авіабудівний
концерн Airbus працює над створенням літаків на водневому паливі.
Водень не тільки є екологічно чистим джерелом енергії для автомобілів, але може використовуватися і для стаціонарного застосування в автономних джерелах енергії, зокрема для екологічно чистого децентралізованого енергопостачання. У світі вже створено близько 2 тис. стаціонарних установок на паливних елементах потужністю 1-100 кВт, які забезпечують електроенергією та теплом будинки не тільки в окремих районах, але й у великих містах.
Навіть найбільші нафтогазові ТНК розглядають водень і нетрадиційні джерела енергії як
енергетику майбутнього і заздалегідь вживають заходів для того, щоб поліпшити свою репутацію в очах громадськості та забезпечити себе в майбутньому від зниження прибутків, від про203

дажу вуглеводневої сировини. Shell, Exxon Mobil, Texaco, British Petroleum та інші ТНК активно
ведуть розробку водневих технологій. Exxon Mobil разом з General Motors і Toyota займається
розробками паливних елементів. Shell і BP створили дочірні компанії, діяльність яких повністю
сконцентрована на водневих технологіях. Shell інвестує в розробки водневих енергетичних технологій суми, порівняні з передбаченими бюджетами США та Японії, фінансуванням державних водневих програм. У цілому в нетрадиційну енергетику (в основному, сонячну та вітряну)
компанія щорічно планує інвестувати від 500 млн. до 1 млрд. дол. Так, разом з німецькими
компаніями Siemens та Eon фірма створила нове підприємство для пошуку економічних способів створення та експлуатації сонячних батарей. У сонячну енергетику роблять внески й інші
нафтові компанії. ВР розраховує до 2007 р. одержувати 1 млрд. дол. від продажів електроенергії, отриманої від сонячних батарей.
Ратифікація Кіотського протоколу сприяла прискоренню процесу формування нових надзвичайно перспективних екологічних ринків, які, за одностайною думкою експертів, є одними з
таких, що динамічно розвиваються у світі.
♦♦♦♦♦

2.9. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Державна екологічна політика – це законодавчо виражена політична воля, екологічні цілі
та шляхи їх досягнення. Інтеграція екологічної політики полягає в інтеграції з іншими напрямами економічної та соціальної державної політики, міжгалузевій та міжсередовищній інтеграції екологічної політики.
Успіх екологічного управління залежить не стільки від специфічних організаційних чи інституційних особливостей, притаманних тій чи іншій країні, скільки від таких факторів, як твердий намір громадськості переслідувати цілі охорони довкілля, віддзеркалення цього наміру в
політичній волі представників влади, передбачуваність і спроможність уряду діяти відповідно
до цієї волі.
Основою ефективного екологічного управління є та ступінь важливості, яку надають громадськість та її представники екологічним проблемам. Визначення цієї ступені важливості є
складним завданням, при вирішенні якого мають брати до уваги існуючий і бажаний рівень
громадського добробуту, ступінь екологічного ризику, який створює конкретно екологічна проблема для здоров’я людей і функціонування екосистем, технічні та економічні можливості регулювання стану довкілля, уявлення про систему усталених соціальних цінностей, політичні
погляди щодо справедливого розподілення їх у суспільстві. Складність такого визначення зростає через можливу недостовірність вихідної інформації та обмеженість сучасних наукових і технічних знань. Важливим є створення механізму для забезпечення поінформованості, взаємодії
та досягнення консенсусу між всіма зацікавленими сторонами при визначенні екологічної політики.
У розвинених країнах механізми формулювання екологічної політики за останні роки дуже
наблизилися один до одного і зараз між ними майже не існує суттєвої різниці. В цих країнах не
на словах, а на ділі надається велике значення проблемам довкілля, існує добре організований
широко популярний і політично впливовий “зелений рух”, програми всіх значних політичних
партій відображують стурбованість екологічними проблемами. Тут створення екологічної політики є процесом відкритим до участі всіх верств населення, до цієї роботи залучаються широкі
кола науковців і фахівців. Наукові і технічні знання, на яких грунтується екологічна політика,
широко розповсюджуються засобами масової інформації, що сприяє взаємодії між процесом
створення екологічної політики і громадською думкою, в результаті якої можна досягти соціального консенсусу.
В усіх розвинених країнах чітко простежується тенденція до розширення кола представників різних верств населення, що бере участь у формулюванні екологічної політики. Одночас204

но спостерігається все більш помітний перехід від адміністративно-командних методів управління до ринково-орієнтованих демократичних методів, які дозволяють знаходити більш ефективні рішення для досягнення екологічних цілей. Процес розширення кола учасників обговорення екологічної політики, законів і підзаконних актів, спрямованих на втілення її в життя, непростий і потребує певного часу. Для успішного його розвитку необхідно встановлення на державному рівні з урахуванням існуючого зарубіжного досвіду чіткої процедури обговорення
проектів законодавчих і нормативних документів різного рівня та забезпечення її обов’язкового
дотримання.
У кожній державі існує велика кількість екологічних проблем і завдань різного значення,
вирішення яких одночасно неможливе через обмеженість ресурсів. Тому розробники політики
повинні мати у своєму розпорядженні методи їх пріоритизації, тобто визначення черговості розробки необхідних проектів. Здійснення цих проектів дозволяє отримати певні вигоди завдяки
зменшенню шкоди від забруднення довкілля.
Необхідно визначати прийнятні ризики, співставляючи витрати та соціальні вигоди,
пов’язані з природоохоронною діяльністю, спираючись на найбільш досконалу наукову методологію та достовірні вихідні дані. Серед таких методологій можна назвати методологію оцінки
ризику, яка дозволяє визначити форму, обсяг і характеристики шкоди, що спричиняється здоров’ю людини, якості життя та екосистемам в залежності від стану довкілля, а також здійснити
аналіз витрат-вигод, який дозволяє порівнювати різні варіанти політики, базуючись на наукових
доказах та експертних оцінках. Проте одержання достовірних даних щодо цього неможливо через недостатність наукових даних і вихідної інформації. Тому пріоритети, в т.ч. щодо зменшення різноманітних викидів, встановлюють приблизно, інколи виходячи з “абсолютистських”, а
також валюнтаристських та популістських цілей, таких як, наприклад, повна ліквідація ризику,
у сподіванні на відповідну підтримку населення.
Слідом за встановленням цілей постає завдання пошуку шляхів ефективного їх досягнення, тобто знаходження оптимальних рішень щодо регулювання впливу на довкілля. Встановлення пріоритетів частіше за все залишається завданням пошуків компромісів із залученням
якомога більш широкого кола зацікавлених осіб і з використанням сучасних методів експертних оцінок. Традиційним інструментом визначення пріоритетів і планування здійснення
конкретних природоохоронних заходів є екологічні програми. Розраховувати на покращення
стану справ можна лише за умов, коли в програмах будуть чітко визначені: екологічні цілі щодо
якості компонентів довкілля, які мають кількісне вираження; критерії та терміни досягнення
екологічних цілей; всі види забезпечення програми (правове, нормативне, організаційне, економічне, інформаційне, кадрове тощо); система моніторингу програми та контролю досягнення
цілей; конкретизація відповідальних за досягнення екологічних цілей щодо якості компонентів
довкілля.
До 70-х років XX століття екологічна політика у розвинутих країнах формулювалась у
значній мірі з розрізнених елементів і не була єдиним цілим; кожний компонент довкілля розглядався ізольовано, впливи на довкілля різних галузей промисловості та сільського господарства не враховувалися в їх сукупності. При цьому покращення стану одного з компонентів довкілля могло обернутися втратами для якогось іншого.
Першими країнами, які стали на шлях розробки інтегрованої екологічної політики та
управління були Нідерланди (Національний план екологічної політики, 1989 р., щорічні екологічні програми) та Великобританія (Інтегроване регулювання забруднення, яке передбачено в
Законі про охорону довкілля, 1990 р.). За останні роки в усіх розвинених країнах склалася впевненість у необхідності інтегрованого розгляду питань екологічного управління. Це перш за все
стосується оцінки впливу на довкілля та видачі дозволів на природокористування, коли до уваги беруться всі компоненти довкілля, замість ізольованого їх розгляду, та всі види антропогенних впливів на їх стан, джерелами яких є всі галузі виробництва.
У 1996 р. було прийнято Директиву 96/61/ЕС, метою якої є інтегроване запобігання та,
якщо це неможливо, зменшення забруднення, спричиненого виробничою діяльністю, види та
розміри якої визначено в додатку 1 до директиви. Директивою встановлюються обов’язкові до
205

виконання загальні принципи виробничої діяльності, які передбачають таку експлуатацію виробничого обладнання, при якій: вживаються всі відповідні запобіжні заходи проти забруднення, зокрема шляхом застосування найкращих доступних технічних засобів; не спричиняється
значне забруднення; уникнення створення відходів, а там де відходи створюються, вони повинні утилізуватися, або, якщо це технічно чи економічно неможливо, видалятися так, щоб уникати
або зменшувати при цьому будь-який вплив на довкілля; енергія використовується ефективно;
вживаються необхідні заходи для запобігання аварій та обмеження їх наслідків, щодо запобігання будь-якого ризику забруднення в разі повного припинення виробничої діяльності, а також
приведення виробничої ділянки у задовільний стан після такого припинення.
Формулювання екологічної політики є процесом, що належить до найвищих рівнів політики, який репрезентує всеохоплюючий підхід до конкретних екологічних проблем, врівноважуючи цілі економічного розвитку та охорони довкілля, розглядаючи їх вплив на розподіл національних багатств та макроекономіку. Але найважливіше те, що екологічну політику повинні
впроваджувати на мікрорівні, на кожному підприємстві та іншому об’єкті, що впливає на стан
довкілля. Прийнятність екологічної політики та її дотримання залежить від того, в якій мірі нижчі рівні урядових органів, промисловості та інших суб’єктів регулювання сприймають встановлені цілі та завдання екологічної політики як такі, що є справедливими і реальними. Від досягнення між ними консенсусу залежить кінцевий успіх екологічної політики.
Механізми досягнення консенсусу залежать від того традиційного стилю прийняття рішень,
який притаманний для конкретної країни. В країнах, де політичною традицією є недовірливе
ставлення до уряду, суспільство може вимагати відкритого прийняття рішень, коли населенню
дозволяється приймати в ньому участь і воно до цього заохочується. Це перш за все відноситься
до США, де формулювання політики передбачає формальні процедури змагальності між зацікавленими сторонами. Консультації між урядовими представниками та зацікавленими сторонами
ретельно відрегульовано і дискусії відбуваються переважно прилюдно. Публічні дискусії забезпечують рівний доступ до інформації всім зацікавленим сторонам та дозволяють висловити
свою точку зору як тим, хто відстоює природоохоронні позиції, так і представникам промисловості.
Неурядові організації та науковці, що не мають відношення до державних органів управління, є складовими частинами системи. Вони вважають себе захисниками громадських інтересів і діють як незалежні спостерігачі та противага як урядовцям (які можуть відстоювати певні політичні інтереси), так і тим сторонам, інтереси яких зачіпаються безпосередньо. Таку практику прийняття рішень називають плюралістською. Навпаки, в країнах, де правляча еліта традиційно має широку свободу дій у формулюванні політики, основні напрями політики обговорюються відносно вузьким колом зацікавлених сторін. Вони прагнуть досягти консенсусу між
собою, після чого їх рішення просто доводяться до загального відома. Така практика, яку називають корпоратистською, існує в Великобританії, Франції, Німеччині та Японії.
Кожен з цих двох крайніх підходів має свої переваги і недоліки, тому важко вирішити,
який з них є більш ефективним. Проміжне положення між ними займає Швеція, де прагнуть поєднати переваги обох підходів шляхом розробки нових політичних рішень через систему королівських комісій з широкими консультаційними функціями. Але й тут виявилася загрозлива
для бюджету країни тенденція створення занадто великої кількості таких комісій.
Для того, щоб громадськість мала можливість активно впливати на розробку та впровадження екологічної політики вона повинна бути об’єктивно поінформована щодо суті екологічних проблем. Ця інформація має бути кваліфіковано проаналізована, її тлумачення та форма надання мають бути зрозумілими для непрофесіоналів. Це особливо важливо для засобів масової інформації.
Недооцінка ступеня екологічної небезпеки, як і її переоцінка можуть мати однакові шкідливі наслідки.
У різних розвинених країнах доступ громадськості до екологічній інформації є неоднаковим. Найбільш вільний він у США, завдяки ефективної дії Закону про свободу інформації (1996
р.). Навпаки, у Великобританії, Німеччині та в меншій мірі у Франції доступ до інформації був
завжди істотно обмеженим і тільки останнім часом під впливом директив ЄС, зокрема Директиви “Про
свободу доступу до інформації щодо довкілля” (1990 р.), стали спостерігатися певні зміни.
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За цілями і методами діяльності можна виділити чотири типи неурядових організацій, які
відіграють певну роль у формулюванні політики у розвинених країнах: традиційні організації,
які орієнтуються на охорону ландшафтів і заповідників; організації активістів, що організують
лобіювання при прийнятті рішень, в яких зацікавлена та чи інша громада; групи фахівців, які
проводять аналіз політики та розробляють екологічно безпечні технології; радикальні групи, які
мають за мету змінити життєвий устрій. За межами розповсюдження інтересів екологічні наукові організації можуть бути місцевого або національного значення, а також являти собою гілки
багатонаціональних організацій, таких як “Друзі Землі”, “Грінпіс” або “Всесвітній фонд за природу”. Зростає прагнення профспілок, наукових інститутів, релігійних груп об’єднувати свої зусилля щодо охорони довкілля з неурядовими екологічними організаціями.
Роль цих організацій в різних країнах неоднакова. Фінансування їх діяльності теж здійснюється по-різному. У США – це головним чином благодійні приватні внески, в Європі ці організації часто залежать від фінансової підтримки уряду і можуть бути союзниками державних
органів охорони довкілля, створюючи противагу впливу галузевих міністерств з їх великим виробничим і фінансовим потенціалом. При цьому неурядові організації можуть допомагати природоохоронним державним органам виявляти та аналізувати на ранніх стадіях екологічні проблеми, займаючи позицію, яка не залежить від якихось економічних чи політичних інтересів
(хоча останнє не завжди так). В той же час деякі неурядові організації можуть демонструвати
антагоністичні стосунки з урядом на тлі їх незгоди з урядовим підходом до вирішення якихось
екологічних проблем.
Позитивний досвід конструктивних взаємовідносин між неурядовими та урядовими організаціями існує у Нідерландах. Тут уряд і суспільство збагнули цінність тієї ролі, яку відіграють
незалежні, критично орієнтовані неурядові організації у таких питаннях, як виявлення екологічних проблем, які уряд і суспільство ще не усвідомили, спонукання до дій у питаннях, які уряд
може ігнорувати, виконанні ролі партнера-консультанта з екологічних питань з метою противаги впливу сторін, що, маючи певні економічні інтереси, загрожують стану довкілля, зокрема
тих, які належать до міністерств промисловості, сільського господарства та енергетики.
Уряд регулярно проводить консультації з неурядовими організаціями. Промислові підприємства також зацікавлені у тому, щоб знати їх думку щодо своєї екологічної політики і отримати підтримку при проведенні ними різних громадських заходів і програм. Кожна з сторін вважає іншу сторону компетентними професіоналами, створюючи атмосферу поваги і довіри в їх
відносинах. Урядові органи всіх рангів надають фінансову підтримку науковим організаціям,
завдяки чому вони покривають більше половини своїх витрат. Але це не заважає неурядовим
організаціям суворо критикувати уряд за недоліки в природоохоронній діяльності.
Розробка екологічної політики включає два сильно взаємопов’язаних процеси: визначення
цілей та вибір інструментів впровадження політики. Останній часто впливає на розподіл витрат,
ризиків та вигод, а значить і на підтримку різних зацікавлених груп та населення окремих виборчих округів. На вибір політичних інструментів справляють свій вплив різні політичні та економічні інтереси не в меншій мірі, ніж це є при визначенні екологічних цілей.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлює основи
екологічного законодавства в країні. Відносини у галузі охорони довкілля регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про
охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та
іншим спеціальним законодавством.
Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального
розвитку країни. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої та неживої природи, довкілля, захисту
життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Чинне законодавство визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони
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довкілля в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Завданням законодавства про охорону
довкілля є регулювання відносин у галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, генетичного фонду
живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною.
Основними принципами охорони довкілля є:
• пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської,
управлінської та іншої діяльності;
• гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;
• запобіжний характер заходів щодо охорони довкілля;
• екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях
охорони довкілля, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого
впровадження новітніх технологій;
• збереження просторової та видової різноманітності та цілісності природних об’єктів і
комплексів;
• науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих
і технічних наук та прогнозування стану довкілля;
• обов’язковість екологічної експертизи;
• гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля,
формування у населення екологічного світогляду;
• науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на довкілля;
• безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів
для господарської діяльності;
• стягнення збору за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля;
• вирішення питань охорони довкілля та використання природних ресурсів з урахуванням
ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на
екологічну обстановку;
• поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони довкілля;
• вирішення проблем охорони довкілля на основі широкого міждержавного співробітництва.
Державній охороні та регулюванню використання на території країни підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів;
природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в конкретний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність,
тваринний світ); ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об’єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об’єкти, визначені відповідно до чинного законодавства. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я і життя людей.
З метою проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності України з організації та координації заходів щодо охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються та приймаються
державні, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. Порядок розробки державних екологічних програм визначений Кабінетом Міністрів України (КМУ).
Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною обов’язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони довкілля, зокрема в дошкільних дитячих закладах, системі загальної середньої, професійної та
вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Екологічні знання є обов’язковою
кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природ208

них ресурсів і призводить до впливу на стан довкілля. Спеціально визначені вищі та професійні
навчальні заклади здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони довкілля та
використання природних ресурсів з урахуванням суспільних потреб.
В Україні проводяться систематичні комплексні наукові дослідження довкілля та природних ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки. Координацію та узагальнення результатів цих досліджень здійснюють Національна Академія наук України (НАНУ) та Міністерство екології та природних ресурсів (Мінекоресурсів).
Кожний громадянин України має право на: безпечне для його життя та здоров’я довкілля;
участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і
реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан довкілля, та внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій з цих питань; участь в розробці та здійсненні заходів з охорони довкілля, раціонального і комплексного використання
природних ресурсів; здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;
об’єднання в громадські природоохоронні формування; одержання у встановленому порядку
повної та достовірної інформації про стан довкілля та його вплив на здоров’я населення; участь
в проведенні громадської екологічної експертизи; одержання екологічної освіти; подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на довкілля.
Екологічні права громадян забезпечуються: проведенням широкомасштабних державних
заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану довкілля; обов’язком міністерств,
відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на довкілля, виконувати екологічні
вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об’єктів; участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони довкілля; здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про
охорону довкілля; компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну
громадян внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля; невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону довкілля.
Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів зобов’язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану довкілля
та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні
питань охорони довкілля та використання природних ресурсів. Порушені права громадян у галузі охорони довкілля мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Громадяни України зобов’язані: берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону довкілля; здійснювати діяльність
з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів; не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;
вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення; компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на
довкілля.
Управління охороною довкілля полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження,
дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування
та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності. Державне управління здійснюють КМУ, Ради та їх
виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи з охорони довкілля та використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до чинного законодавства. Громадське управління здійснюється громадськими об’єднаннями і організаціями, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до чинного
законодавства.
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Метою управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони довкілля.
До виключної компетенції Верховної Ради України (ВРУ) у галузі регулювання відносин
щодо охорони довкілля відповідно до Конституції України належать: визначення основних напрямів державної політики у галузі охорони довкілля; затвердження державних екологічних
програм; визначення правових основ регулювання відносин у галузі охорони довкілля, в т. ч.
щодо прийняття рішень про обмеження, зупинення (тимчасово), або припинення діяльності підприємств і об’єктів, в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля; визначення
повноважень Рад, порядку організації та діяльності органів управління в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території країни.
КМУ у галузі охорони довкілля:
♦ здійснює реалізацію визначеної ВРУ екологічної політики;
♦ забезпечує розробку державних республіканських, міждержавних і регіональних екологічних програм;
♦ координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України у
питаннях охорони довкілля;
♦ встановлює порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України та затверджує перелік
природоохоронних заходів;
♦ встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, розміщення відходів;
♦ встановлює порядок визначення збору та її граничних розмірів за користування природними ресурсами, забруднення довкілля, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на
нього;
♦ приймає рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення;
♦ організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;
♦ приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними
законодавства про охорону довкілля;
♦ керує зовнішніми зв’язками України в галузі охорони довкілля.
Місцеві Ради несуть відповідальність за стан довкілля на своїй території і в межах своєї
компетенції:
9 забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
9 дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;
9 затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
9 видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
9 затверджують місцеві екологічні програми;
9 організовують вивчення довкілля;
9 створюють і визначають статус резервних, в т. ч. валютних, фондів для фінансування
програм та інших заходів щодо охорони довкілля;
9 організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи;
9 забезпечують інформування населення про стан довкілля;
9 організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт
підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і
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громадян;
9 приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
9 здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону довкілля;
9 припиняють господарську діяльність підприємств, установ та організацій місцевого
підпорядкування, а також обмежують чи зупиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих
Раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля;
9 координують діяльність відповідних спеціально уповноважених державних органів
управління в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів на території місцевої
Ради.
Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі охорони довкілля в межах своєї
компетенції:
∗ здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад;
∗ координують діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої Ради, незалежно від форм власності та підпорядкування;
∗ організують розробку місцевих екологічних програм;
∗ визначають в установленому порядку нормативи збору і розміри зборів за забруднення
довкілля та розміщення відходів;
∗ затверджують за поданням органів Мінекоресурсів для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за
винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або довкілля за межами території цієї Ради, та ліміти на утворення і розміщення
відходів;
∗ організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй території;
∗ формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;
∗ погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій
з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів;
∗ забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств,
установ, організацій та громадян про стан довкілля, захворюваності населення;
∗ організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
∗ приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
До компетенції Мінекоресурсів і його органів на місцях належать:
♦ здійснення комплексного управління в галузі охорони довкілля в країні, проведення
єдиної науково-технічної політики з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів, координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій в цій галузі;
♦ державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони республіки, а також за додержанням норм екологічної безпеки;
♦ організація моніторингу довкілля, створення та забезпечення роботи державної екологічної інформаційної системи;
♦ затвердження нормативів, правил, участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів;
♦ здійснення державної екологічної експертизи;
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♦ одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій
інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
♦ видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у
навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно
до чинного законодавства;
♦ обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів, незалежно від
їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону довкілля, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин;
♦ подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення
законодавства про охорону довкілля;
♦ складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі
охорони довкілля та використання природних ресурсів;
♦ керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України;
♦ координація роботи інших спеціально уповноважених органів державного управління
в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів;
♦ здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони довкілля, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання зобов’язань
України відповідно до міжнародних угод з питань охорони довкілля.
Громадські природоохоронні об’єднання мають право:
9 розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми;
9 утворювати громадські фонди охорони природи;
9 за погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової
участі членів громадських об’єднань виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів,
збереженню та поліпшенню стану довкілля;
9 брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони довкілля перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
9 проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати
їх органам, уповноваженим приймати рішення;
9 одержувати у встановленому порядку інформацію про стан довкілля, джерела його забруднення, програми і заходи щодо охорони довкілля;
9 виступати з ініціативою проведення загальнодержавного і місцевих референдумів з питань, пов’язаних з охороною довкілля, використанням природних ресурсів та забезпеченням
екологічної безпеки;
9 вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ);
9 подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення
законодавства про охорону довкілля, в т. ч. здоров’ю громадян і майну громадських об’єднань;
9 брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони довкілля.
Об’єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан довкілля, види та кількість
шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розміри шкідливих фізичних впливів на нього підлягають державному обліку. Підприємства, установи та
організації проводять первинний облік у галузі охорони довкілля і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі. Збір, обробка і подання відповідним державним органам зведеної статистичної звітності про обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань по охороні довкілля
та іншої інформації, ведення екологічних паспортів здійснюється за єдиною для країни системою в порядку, що визначені КМУ.
Згідно статті 25 зазначеного Закону на Мінекоресурсів, його органи на місцях та інші спеціально уповноважені державні органи покладається підготовка та подання щорічно ВРУ Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, а також забезпе212

чення заінтересованих державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та
громадян інформацією про стан довкілля, випадки і причини його екстремального забруднення,
рекомендаціями щодо заходів, спрямованих на зменшення його негативного впливу на природні об’єкти і здоров’я населення, про наслідки і результати ліквідації цих явищ, екологічні прогнози, про притягнення винних до відповідальності.
Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів довкілля. Закон
України “Про охорону атмосферного повітря” спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини, а також відвернення шкідливого впливу на довкілля. Він визначає
правові і організаційні основи та екологічні вимоги у галузі охорони та використання атмосферного повітря. Завданням цього Закону є регулювання відносин у цій галузі з метою збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого
хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливу на атмосферне повітря, забезпечення раціонального використання атмосферного повітря для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері.
Управління у галузі охорони атмосферного повітря здійснюють КМУ, Уряд Автономної
республіки Крим (АРК), Мінекоресурсів, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), місцеві органи
державної виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.
Підприємства, установи і організації, діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря, шкідливим впливом фізичних та біологічних факторів на
нього, зобов’язані: здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбачених у дозволах на викиди забруднюючих речовин та на інший шкідливий вплив; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів; забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування і
апаратури для очищення викидів та зменшення рівнів іншого шкідливого впливу; здійснювати
контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря,
і рівнями іншого шкідливого впливу та вести їх постійний облік; мати заздалегідь розроблені
спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин та наслідків забруднення атмосферного повітря.
Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об’єктів. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне
повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись тільки за дозволами, які видаються
органами Мінекоресурсів, а обсяги цих викидів визначаються на основі нормативів гранично
допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами встановлений КМУ.
Діяльність, пов’язана з порушенням умов і вимог щодо викидів забруднюючих речовин у
атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на нього, передбачених дозволами, може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено КМУ,
місцевими органами державної виконавчої влади, Мінекоресурсів, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.
Рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря встановлюються на основі нормативів, а у випадках, коли на них видано дозвіл, – повинні додержуватися інші вимоги, передбачені цим дозволом. Дозволи видаються МОЗ, Мінекоресурсів та їх
органами на місцях з урахуванням встановленого законодавством порядку затвердження нормативів гранично допустимих шкідливих впливів (ГДШВ) фізичних та біологічних факторів на
атмосферне повітря. Шкідливі впливи на атмосферне повітря, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, забороняються. У виняткових випадках такі впливи допу213

скаються тимчасово лише з дозволу Мінекоресурсів та МОЗ за умови, що за цей період буде
встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного
повітря.
Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї діяльності зобов’язані вживати
необхідних заходів до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного та біологічного впливу
на атмосферне повітря і здоров’я людини. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, може здійснюватися підприємствами, установами і організаціями тільки за дозволами Мінекоресурсів за погодженням з місцевими органами
державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Підприємства, установи і організації, викиди забруднюючих речовин або шкідливі впливи
фізичних та біологічних факторів яких при перевищенні встановлених граничних нормативів,
аваріях та несприятливих метеорологічних умовах можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов’язані мати заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного
повітря, погоджені з органами Мінекоресурсів, МОЗ, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. При виникненні таких надзвичайних екологічних ситуацій
керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані негайно у встановленому порядку повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і
вжити заходів щодо охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.
Підприємства, установи і організації відповідно до міжнародних угод зобов’язані скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво і використання хімічних речовин, що
шкідливо впливають на озоновий шар, а також скорочувати викиди диоксиду вуглецю та інших
речовин, накопичення яких у атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату. Виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких
вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні шкідливого впливу фізичних факторів, забороняються.
З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними
та іншими пересувними засобами і установками та шкідливого впливу їх фізичних факторів
здійснюються: розробка і виконання комплексу заходів щодо зниження токсичності викидів,
знешкодження шкідливих речовин та зменшення шкідливого фізичного впливу при проектуванні, виробництві, експлуатації та ремонті автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів і
установок; переведення транспортних засобів на менш токсичні види енергії і палива; раціональне планування і забудова населених пунктів з дотриманням необхідної відстані до автомобільних шляхів; виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних
підприємств, автозаправних станцій, вантажного транзитного автомобільного транспорту; обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших пересувних засобів і установок у сельбищні зони, місця відпочинку і туризму; поліпшення утримання в належному стані автомобільних
шляхів та вуличних покриттів; впровадження в містах автоматизованих систем регулювання
дорожнього руху; вдосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення
постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних
станціях; вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних та діагностичних пунктів по перевірці вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних та інших пересувних засобів і установок, а також їх шкідливого фізичного впливу на атмосферне повітря.
Переліки засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших
препаратів, використання яких дозволяється в господарській діяльності, а також способи їх застосування погоджуються з МОЗ та Мінекоресурсів. При створенні нових препаратів повинні
розроблятися нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) і методи визначення
залишкової кількості цих препаратів у атмосферному повітрі. Підприємства, установи та
організації, а також громадяни зобов’язані додержувати правил транспортування, зберігання та
застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших
препаратів, щоб не допустити забруднення атмосферного повітря.
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Видобування корисних копалин та вибухові роботи повинні проводитися з додержанням
правил щодо відвернення або зниження рівнів забруднення атмосферного повітря способами,
погодженими з Мінекоресурсів, МОЗ та іншими органами відповідно до законодавства України. Розміщення в населених пунктах нових териконів і відвалів, які можуть бути джерелами
забруднення атмосферного повітря або іншого шкідливого впливу на нього, забороняється.
Складування, зберігання або розміщення виробничого, побутового сміття та інших відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними
речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається
лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях у межах встановлених ними
лімітів з додержанням нормативів екологічної безпеки і при можливості їх подальшого господарського використання. Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з
використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного
повітря. Власники або уповноважені ними органи управління підприємств, установ і організацій
зобов’язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне вивезення відходів, що забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, які використовують їх як сировину, або на спеціальні звалища.
З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів
повинні здійснюватися: створення і впровадження малошумних машин і механізмів на основі
технічного нормування; поліпшення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації,
а також утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів,
вуличних покриттів; розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших
об’єктів з джерелами шуму при плануванні та забудові населених пунктів відповідно до встановлених санітарно-технічних вимог та карт шуму; виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і технічних засобів та споруд з необхідними акустичними властивостями; організаційні
заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів,
включаючи введення раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та
автомобільного транспорту у межах населених пунктів.
Громадяни зобов’язані додержувати вимог, встановлених з метою боротьби з побутовим
шумом у квартирах, а також у дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та
інших громадських місцях. Планування, розміщення, забудова і розвиток міст та інших населених пунктів повинні здійснюватися з урахуванням екологічної ємності територій, додержанням
вимог щодо охорони, раціонального використання та екологічної безпеки атмосферного повітря.
В населених пунктах, у зоні яких на атмосферне повітря впливає діяльність кількох підприємств, установ і організацій, за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування розробляються зведені проекти нормативів ГДВ забруднюючих
речовин у атмосферне повітря та шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на нього.
У випадках, коли за розрахунками у зведених проектах або результатами спостережень за
станом атмосферного повітря перевищуються нормативи екологічної безпеки, органи Мінекоресурсів та МОЗ можуть встановлювати для окремих підприємств, установ і організацій більш
суворі нормативи ГДВ забруднюючих речовин у атмосферне повітря та рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів. У таких випадках ці підприємства, установи і організації
зобов’язані розробити додаткові заходи щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у
атмосферне повітря і зниження рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на
нього у порядку, визначеному чинним законодавством.
При неможливості зменшення викидів забруднюючих речовин і зниження рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря до встановлених нормативів діяльність відповідних підприємств, установ, організацій, споруд та інших об’єктів припиняється або їх виробничий профіль підлягає зміні відповідно до чинного законодавства.
З метою охорони атмосферного повітря в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, які впливають на стан атмосферного повітря, встановлю215

ються санітарно-захисні зони. Якщо в результаті порушення встановлених розмірів та режиму
санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні населення, виведенні з цих зон
об’єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи та
організації, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації. У випадках, коли здійснення зазначених заходів спричинено введенням нових нормативів,
їх фінансування та строки реалізації вирішуються КМУ.
При визначенні місць забудови, проектуванні будівництва і реконструкції підприємств,
споруд та інших об’єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, проводиться погодження з органами, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, та
іншими органами відповідно до чинного законодавства. Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів,
вдосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватись з обов’язковим додержанням норм екологічної безпеки, врахуванням сукупної дії викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та
біологічних факторів на нього всіма діючими і запланованими для будівництва спорудами та
іншими об’єктами, а також з урахуванням накопичення забруднення в атмосфері, транскордонного його перенесення, особливостей кліматичних умов.
Забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря. Для визначення екологічної безпеки при проектуванні, розміщенні і будівництві нових і
реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів проводиться екологічна експертиза у порядку, визначеному чинним законодавством. Забороняється використання відкриттів,
винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортних устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають
встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а
винні особи притягуються до відповідальності.
Використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення
здійснюється підприємствами, установами і організаціями відповідно до розроблених ними нормативів на підставі дозволів, що видаються Мінекоресурсів. Порядок розробки цих нормативів
та видачі дозволів визначений КМУ. Використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення з перевищенням встановлених обсягів забороняється, яке у разі
порушення умов дозволів і вимог нормативів може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено органами згідно чинного законодавства.
Підприємства, установи і організації, діяльність яких пов’язана з використанням атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення, повинні передбачати заходи,
які б забезпечували мінімально необхідне використання атмосферного повітря, а також здійснювати облік обсягів атмосферного повітря, яке витрачається на виробничі потреби. Ці ж вимоги повинні додержуватися і при проектуванні нових підприємств, споруд і вдосконаленні технологічних процесів та устаткування.
♦♦♦♦♦
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2.10. ПЛАН ДІЙ «ГРУПИ ВІСЬМИ» ПО ВОДНИХ РЕСУРСАХ♦
Оскільки вода необхідна для життя, її відсутність може підірвати безпеку людини. У цей
час міжнародному співтовариству слід подвоїти зусилля в цій галузі. Необхідно заохочувати
належне керування й створювати потенціал, що дозволяє країнам-реципієнтам проводити належну політику в галузі водних ресурсів, а фінансові кошти стануть більш ефективно й дієво направляти в сферу водних ресурсів для того, щоб досягти мети Декларації тисячоліття й Плану
реалізації рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в сфері води та санітарії і повернути
назад нинішню тенденцію погіршення якості навколишнього середовища шляхом охорони й
збалансованого використання природних ресурсів.
Ми маємо на меті приділити достатню увагу ролі у міжнародних зусиллях з досягнення
цих цілей на основі Монтеррейського консенсусу та спираючись на результати третього Всесвітнього форуму з чистої воді і Міністерської конференції, що відбулися в Японії в березні
2003 року. На цій грунтовній підставі, для задоволення потреб і вирішення пріоритетних за♦

«Група восьми» – неофіційний форум лідерів провідних промислово розвинутих демократичних країн, учасниками якого є Росія, США, Великобританія, Франція, Японія, Германія, Канада, Італія,
а також представлений і повноформатно бере участь ЄС. На долю країн-учасниць «вісімки» припадає 49
% світового експорту, 51 % промислового виробництва, 49 % активів МВФ. У межах «вісімки» здійснюється узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.
Історія «вісімки» (раніше – «сімки») бере свій початок з листопаду 1975 р., коли за ініціативою
президента Франції В.Жискар д’Естена в Рамбуйе відбулася перша зустріч керівників шести країни, до
яких через рік приєдналася Канада. З 1977 р. у зустрічах беруть участь представники керівництва ЄС
(Європейський Союз на саммітах «Групи восьми» завжди представлений на чолі Голови Комісії
Європейських спільнот та Голови Європейської Ради). Росія була прийнята у «вісімку» на самміті в
Денвері у 1997 р.
«Група восьми» не є міжнародною організацією. Вона не заснована на міжнародному договорі, не
має формально визначених критеріїв прийому, уставу та постійного секретаріату. Рішення «вісімки» носять характер політичних зобов’язань держав-учасниць.
Разом з тим, у «вісімці» складено постійний порядок роботи. Самміти проходять щорічно по черзі
у країнах-партнерах, а країна, що проводить зустріч на вищому рівні, виступає впродовж календарного
року як голова «Групи восьми». Вона організовує проведення самміту, міністерських, експертних та робочих зустрічей, напрацьовує графік та забезпечує координацію всієї необхідної роботи «вісімки».
Дискусії голів держав та урядів проходять у вузькому колі (допущені лише «шерпи» – особисті
представники лідерів). При прийнятті рішень діє принцип консенсусу.
Щорічний робочий цикл «вісімки» зорієнтований, передусім, на підготовку та проведення
саммітів – головного заходу «клубу». Всю підготовчу роботу керують та координують шерпи, які зустрічаються звичайно чотири рази на рік.
Шерпи очолюють «національні команди» в складі політичних директорів, зовнішньополітичних та
фінансових су-шерпів, інших національних експертів. Російський шерпа у «вісімці» – Радник Президента Російської Федерації І.І.Шувалов.
Головну роль у процесі підготовки саммітів мають регулярні зустрічі міністрів закордонних справ
та фінансів. Також проводяться зустрічі міністрів навколишнього середовища, енергетики, праці та
соціального розвитку, охорони здоров’я, науки та освіти, внутрішніх справ та юстиції (беруть участь
генеральні прокурори).
У межах «Групи восьми» організовують також робочі, експертні та цільові групи за певними напрямками. В наш час у «вісімці» діє Група високого рівня з питань нерозповсюдження ОМУ, Римська/Ліонська група (боротьба з тероризмом та оргзлочинністю), Група контртерористичних дій, Група
особистих представників лідерів «вісімки» по зв’язках з керівниками африканських країн, Група експертів з питань Глобального партнерства, Група експертів з нерозповсюдженню (з підгрупою з утилізації
плутонію), Робоча група з ядерної та фізичної безпеки та ін. В середньому за лінією «вісімки» за рік
проходить від 60 до 80 заходів.
Згідно з рішенням самміту «вісімки» в Кананаскісі (2002 р.) Росія розпочне виконання функцій голови «Групи восьми» з 1 січня 2006 р.
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вдань країн-партнерів на індивідуальній і/або колективній основі, особливо з урахуванням важливості належного використання водних ресурсів в Африці, ми вживаємо наступних заходів у
підтримку НЕПАД, як про це оголошено в Плані дій «Групи восьми» по Африці.
1. Сприяння належному керуванню
1.1. Ми повинні діяти в пріоритетному порядку та сприяти країнам, що беруть на себе політичні зобов'язання, приділяти першочергової уваги питанням доступу до безпечної питної води та основних санітарних засобів як компонентів їх стратегії сприянню сталому розвитку,
включаючи викорінювання бідності, з метою:
• розробки всеосяжних планів комплексного керування водними ресурсами та їх ефективного використання;
• створення інституціональної основи транспарентністю, що характеризується стабільністю і такою, що базується на верховенстві закону, ставленні до основних потреб людини та охорони екосистем, а також сприянні застосуванню підходів, спрямованих на посилення місцевих
органів і належну компенсацію витрат;
• постановки чітких цілей і, якщо це доцільно, розробки та оцінки показників просування
до них.
1.2. Ми будемо підтримувати зусилля цих країн зі створення потенціалу для розвитку навичок, необхідних для забезпечення ефективної роботи комунального господарства, прагнучи
виявляти країнам-партнерам допомогу в галузі:
• створення належної правової, нормативної, інституціональної та технічної основи;
• зміцнення або, де це необхідно, створення середніх і середніх спеціальних навчальних
закладів у сфері керування водними ресурсами.
1.3. Враховуючи важливість регулювання річкових басейнів, ми активізуємо наші зусилля із:
• надання допомоги в розвитку комплексного регулювання водних ресурсів і розробці
планів їх ефективного використання;
• сприяння кращому регулюванню та розвитку річкових басейнів, що перебувають у спільному володінні;
• заохочення співробітництва в річкових басейнах в усьому світі, приділяючи особливу
увагу басейнам рік в Африці.
1.4. Ми пропонуємо обмінюватися найкращими методами надання послуг в області водопостачання та санітарії, у тому числі частково ролі акціонерів і створення та використання, де
це доцільно, партнерств між державними або державними та приватними підприємствами.
2. Використання всіх фінансових ресурсів
Відповідно до Монтерейського консенсусу і Плану реалізації рішень ВСУР, а також враховуючи різні потреби сільського та міського населення, ми готові:
2.1. При виділенні засобів на ОПР віддавати перевагу великим проектам у галузі водних
ресурсів і санітарії в країнах, що розвиваються. Це може стати каталізатором процесу мобілізації інших фінансових потоків.
2.2. Сприяти мобілізації національних ресурсів для фінансування інфраструктури водопостачання за допомогою розвитку та зміцнення місцевих ринків капіталу і фінансових інститутів,
зокрема, шляхом:
- створення, де це доцільно, на загальнонаціональному та місцевому рівнях обігових фондів, що надають місцеву валюту;
• створення відповідних механізмів по зниженню ризиків;
• надання технічного сприяння розвитку ефективних місцевих фінансових ринків і в
створенні муніципальних органів керування можливостей для розробки та здійснення життєздатних з фінансової точки зору проектів;
• надання відповідних цільових субсидій найбіднішим громадам, які не здатні повністю
фінансувати погашення заборгованості по ринковим ставкам;
2.3. Заохочувати міжнародні фінансові інститути (МФІ) приділяти належну увагу проблемі водних ресурсів;
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2.4. Сприяти відшкодуванню витрат шляхом застосування підходу «надання допомоги з
урахуванням досягнутих результатів» для забезпечення доступу до послуг тих, хто найменше
здатний їх собі дозволити;
2.5. Сприяти розвитку партнерств державно-приватного характеру (ДПХ), де це доцільно
й можливо, зокрема шляхом:
• залучення приватних інвестицій і заохочення використання місцевої валюти;
• сприяння міжнародному комерційному інвестуванню та кредитуванню через використання систем гарантування від ризиків;
• заохочення гармонізації оперативних процедур;
• сприяння вирішенню питання про проведення національних і міжнародних тендерів;
2.6. Застосовувати на добровільній основі механізми сприяння розвитку проектів водопостачання та санітарії, які можуть включати такі механізми фінансування, як фінансування на
пільгових умовах відповідно до міжнародних норм надання фінансової допомоги, проектне фінансування, фінансування в малих і середніх розмірах, а також обмін заборгованості на інвестиції;
2.7. Заохочувати фінансуванням раціональні методи ірригації;
2.8. Розбудовувати співробітництво та координацію між донорами, прагнучи забезпечити
більшу синергію між нашими різними ініціативами.
3. Створення інфраструктури шляхом посилення місцевих органів влади та громад
Ми будемо робити все, що від нас залежить, для надання підтримок країнам-партнерам у
розвитку й поліпшенні інфраструктури, пов'язаної з водними ресурсами, санітарією та суттєвими відмінностями в потребах, шляхом:
3.1. Надання сприяння в створенні серед іншого місцевих систем керування водними ресурсами в сільських районах і в будівництві систем водопостачання та каналізації в міських районах через ефективне використання в цих районах державних ресурсів і розвиток ГЧП, де це
доцільно;
3.2. Заохочення підходів, заснованих на участі громади, що включають залучення громадянського суспільства в забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни;
3.3. Заохочення застосування адаптованих технологій на рівні домашніх господарств на
самостійній основі з метою забезпечення доступу до основних санітарних засобів і безпечної
питної води, включаючи обробку води в пунктах водозабору, яка вважається рентабельною при
задоволенні потреб незаможних верств;
3.4. Закріплення навичок і поглиблення знань різних учасників процесу водокористування,
зокрема, місцевих органів влади та відповідних представників громадянського суспільства,
враховуючи життєво важливу роль, яку відіграють жінки в місцевих громадах;
3.5. Сприяння включенню елементів зміцнення потенціалу в кожний проект співробітництва, особливо у формі «практичного навчання»;
3.6. Зміцнення співробітництва по лінії «Північ-Південь».
4. Посилення моніторингу, проведення оцінок і досліджень
4.1. У співробітництві з усіма зацікавленими сторонами ми будемо сприяти координації
механізмів обміну інформацією та моніторингу, використовуючи існуючі системи ООН та інші
системи, а також мережу інтернет-сайтів, створену на Міністерській конференції третього Всесвітнього форуму по чистій воді, і заохочувати відповідні міжнародні організації до їхнього використання.
4.2. Ми будемо підтримувати зміцнення потенціалу моніторингу водних ресурсів у країнах-партнерах на додаток до зусиль, що вживають, по моніторингу.
4.3. Ми будемо підтримувати розвиток механізмів співробітництва в проведенні досліджень, пов'язаних з круговоротом води, і заохочувати дослідницькі зусилля в цій області.
5. Розширення участі міжнародних організацій
5.1. Ми підкреслюємо необхідність того, щоб Організація Об'єднаних Націй грала ключову роль у сфері водних ресурсів. Ми акцентуємо важливість посилення координації в межах си-
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стеми Організації Об'єднаних Націй, а також між системою ООН і Бреттон-Вудськими установами, регіональними банками розвитку та іншими зацікавленими сторонами.
5.2. Ми звертаємося до Всесвітнього банку разом з іншими МФІ з проханням вивчити та
рекомендувати заходи, необхідні для здійснення наступних пропозицій, з якими виступила Всесвітня група з фінансування інфраструктури водних ресурсів:
• більш гнучко використовувати їхні фінансові інструменти для надання, де це доцільно,
позик безпосередньо державним органам нижче національного рівня;
• розвиток систем гарантій і страхування з метою зниження ризиків;
• вирішення питання про покриття ризиків, пов'язаних із суверенними боргами та з коливаннями обмінних курсів валют.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
Усвідомив єдність розвитку суспільства та природи, людина направила свої зусилля на раціональне використання природних компонентів, на керування їх станом і на конструювання
середовища свого проживання. Підвищилося значення знань і уявлень про формування біологічного життя на Землі. Вивчення історії планети дає людині уявлення про створення сучасної
екологічної ситуації, її кризові моменти, причини їх виникнення та шляхи подолання.
Рушійною силою розвитку людського суспільства залишаються протиріччя між безмежною здатністю розбудовувати матеріальні та духовні потреби і обмеженістю природних та енергетичних ресурсів, які людство на кожній стадії розвитку цивілізації в змозі використовувати.
Загострення екологічної ситуації – це тимчасова невідповідність між рівнем розвитку продуктивних сил, характером виробничих відносин і можливостями природи до відтворення ресурсів,
тобто перехід до нового типу матеріального виробництва, коли вичерпані природні умови, що
становлять основу попереднього.
Історія людства дозволяє переглядати взаємозв'язок екологічних і соціальних процесів кризових ситуацій, міграції населення, зміни суспільних формацій.
Особливістю сучасної екологічної ситуації є технологічний рівень використання законів
природи, пов'язаний з переходом від макрорівня (механічний вплив на предмет праці, відбір у
біології) через мікрорівень (дроблення або переробка, селекція нових сортів рослин і порід тварин) до молекулярного й атомарного рівнів (квантово-механічні, термоядерні процеси, генна
інженерія в біології).
Технологія виробництва заснована на виділенні та посиленні природних процесів, спрямованих на досягнення певної мети, прискоренні виробництва кінцевої продукції, що вимагає чистих речовин і будь-яких умов їх розплавів (космічна металургія).
Сучасна технологія виробництва – ланка у взаємодії не тільки суспільства з природою, але
й людини з суспільством і природою. Вона дасть суспільству можливість використовувати природні речовини та енергію, пристосовувати природне оточення для життя людини. Вплив технології на особистість породив певні небезпеки, пов'язані зі стресами (фізична детренованість,
високий темп життя) та емоційним втручанням (шум, телерадіомовлення, урбанізація). Не оцінені повною мірою межі адаптації людини до фізичних і психосоціальних навантажень. Причина всіх перерахованих явищ – у штучності, «відчуженості» технології від природних процесів, у
порушеннях, які вона вносить у природні екологічні системи.
Оцінюючи вплив розглянутих технологій на навколишнє середовище, аналізують зміни
показників відношень відходів – відображена продукція зменшення або збільшення обсягу
забруднень. Отримані бальні оцінки виражають ступінь доцільності даного вирішення. Як правило, по закінченню орієнтуються на встановлені норми забруднення. При цьому
способі особливого значення набувають узагальнені показники.
У науковій літературі робляться спроби ввести оцінку екологічності в розрахунки народногосподарського ефекту. В одних випадках роблять акцент на запобіганні погіршенню виробничого середовища і втрат прибутків через зміну складу працюючих (тимчасова непрацездатність, звільнення по інвалідності та професійним захворюванням), в інших – на запобігання
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зросту забруднень навколишнього середовища нейтралізацією токсичних відходів із залученням вторинних ресурсів у господарську діяльність. Якщо витрати на відтворення не відбиті в
собівартості продукції, то одержуваний екологічний ефект підсумовується з прямим,
економічним.
При вдосконаленні системи оцінок технічного рівня та якості продукції необхідно орієнтувати науково-технічний прогрес на вирішення соціальних завдань – збільшення матеріальних
благ, поліпшення умов життя. Одержувані результати полягають у зменшенні забруднення навколишнього середовища, економії витрат на відтворення природних ресурсів (геологорозвідувальні роботи, розробка родовищ і освоєння нових територій, пов'язане з порушенням екосистем), забезпеченні зручностей для високопродуктивної експлуатації та надійності роботи техніки. Такий підхід називають системним, тому що він визначає інтегральний ефект від технологічного процесу, спрямованого на створення кінцевої продукції та експлуатації її без критичних
для середовища техногенних навантажень.
Екологізація економіки не є абсолютно новою проблемою. Практичне втілення принципів
екологічності тісно пов'язане з пізнанням природних процесів і досягнутим технічним рівнем
виробництв. Новизна полягає в еквівалентності обміну між природою і людиною на основі оптимальних організаційно-технічних вирішень зі створення, наприклад, штучних екосистем, використання даних природою матеріальних та технічних ресурсів.
У процесі екологізації економіки фахівці виділяють деякі особливості. Наприклад, щоб
скоротити до мінімуму збиток, що завдають навколишньому середовищу, в окремому регіоні
потрібно виробляти тільки один вид продукції. Якщо ж суспільству необхідний розширений
набір продуктів, то доцільно розробити безвідходні технології, ефективні системи й техніку
очищення, а також контрольно-вимірювальну апаратуру. Це дозволить налагодити виробництво
корисної продукції з другорядних компонентів і відходів галузей. Доцільно переглянути
утворені технологічні процеси, що наносять збиток навколишньому середовищу. Основні цілі,
до яких ми прагнемо при екологізації економіки, – зменшення техногенного навантаження,
підтримка природного потенціалу шляхом самовідновлення та режиму природних процесів у
природі, скорочення втрат, комплексність добування корисних компонентів, використання відходів як вторинного ресурсу.
Для оцінки екологічно необхідних вирішень у числі основних критеріїв передбачається
облік ступеню досягнення винної якості навколишнього середовища та основних природних
комплексів. Практично це поняття дотепер не знайшло досить чіткого відбиття ні в планових, ні в
статистичних матеріалах. Але необхідність досягнення такого стану слід розглядати в якості цільової
установки, соціального замовлення природоохоронної діяльності та природокористування в цілому.
При розміщенні підприємств необхідно брати до уваги, що відмінності між регіонами по
загостренню екологічної ситуації породжують неоднакові вимоги до спеціалізації виробництва.
Існує зв'язок між якістю продукції та якістю навколишнього середовища: чим вище якість
продукції (з урахуванням екологічної оцінки використання відходів та результатів природоохоронної діяльності в процесі виробництва), тим вище якість навколишнього середовища.
Яким чином можна задовольнити потреби суспільства у винній якості навколишнього середовища? Подоланням негативних впливів за допомогою обґрунтованої системи норм і нормативів, із вдосконаленням розрахункових методів ПДВ, ПДС та заходів із захисту середовища;
розумним (комплексним, економічним) використанням природних ресурсів та екологічних особливостей, що відповідають певній території; екологічної орієнтації господарської діяльності,
планування та обґрунтування управлінських рішень, що виражаються в прогресивних напрямках взаємодії природи і суспільства, екологічної атестації робочих місць, технології продукції,
що випускається.
Збиток, що наносять природі при виробництві та споживанні продукції, – результат нераціонального природокористування. Виникла об'єктивна необхідність встановлення взаємозв'язків між результатами господарської діяльності та показниками екологічності продукції, що випускається, технологією її виробництва. Це відповідно до законодавства вимагає від трудових
колективів додаткових витрат, які необхідно враховувати при плануванні. На підприємстві до221

цільно розмежовувати витрати на охорону навколишнього середовища, пов'язані з виробництвом продукції та доведенням продукту до певного рівня екологічної якості, або із заміною його
іншим, більш екологічним.
Обґрунтування екологічності є невід’ємною частиною системи керування, що впливає на
вибір пріоритетів у забезпеченні народного господарства природними ресурсами та послугами
в межах запланованих обсягів споживання.
Відмінність виробничих інтересів і галузевих завдань визначає особливості поглядів
фахівців на проблему екологізації виробництв, техніки та технології, що створюються та
застосовуються.
У зв'язку з цим заслуговує на увагу узагальнене ранжування результатів експертного дослідження способів вирішення природоохоронних завдань.
Орієнтація народного господарства на інтенсивні методи ведення господарства вимагає
того, щоб природоохоронна діяльність, як і будь-яка інша, була б зорієнтована на кінцевий результат - підвищення добробуту та всебічного розвитку особистості. Однак показники якості
навколишнього середовища в плановій практиці поки ще не стали мірилом добробуту населення. Іншими словами, необхідна струнка система керування якістю навколишнього середовища,
соціальні нормативи якого можуть задаватися не тільки технічними, але й економічними можливостями.
Зі зростанням промислового виробництва, його індустріалізації, заходи щодо захисту середовища, які базуються на нормативах ПДК та їх похідних, стають недостатніми для зниження
забруднень, що вже утворилися. Тому природно звернутися до пошуку збільшених характеристик, які, відбиваючи реальний стан середовищ, допомогли б вибору екологічно та економічно
оптимального варіанту, а в забруднених (порушених) умовах – визначили б черговість відновлювально-оздоровчих заходів.
На основі єдиного методичного підходу роблять спроби, розрахунки часток та узагальнюючих показників, щоб показати взаємозв'язок натуральних і вартісних характеристик у прийнятті економічно доцільного та екологічно обумовленого (оптимального) рішення. Пріоритетність натуральних параметрів, показників відповідає потребам ресурсозабезпечення суспільного виробництва. Вартісні показники повинні відбивати результативність зусиль по зниженню
(або підвищенню) техногенного навантаження на природу. З їхньою допомогою проводяться
розрахунки екологічного збитку та оцінюється ефективність заходів щодо стабілізації режиму
природокористування.
З переходом на шлях інтенсивного розвитку економіки важливу роль надають системі
економічних показників, найважливішими функціями господарської діяльності яких є: планова,
облікова, оцінна, контрольна та стимулююча. Як будь-яка система, що містить не довільну сукупність, а взаємозалежні елементи в певній цілісності, економічні показники мають виражати
кінцевий результат з урахуванням усіх фаз відтворювального процесу.
ЗМІНА КЛІМАТУ, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ЕНЕРГЕТИКА
І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

( З документів «Групи восьми»)
1. При розгляді питань, пов'язаних зі зміною клімату, створенням екологічно чистої енергетики та забезпеченням сталого розвитку, необхідно вивчити низку серйозних і взаємозалежних проблем.
(а) Кліматичні зміни – це одна із серйозних загроз довгострокового характеру, яка може
торкнутися всіх районів земної кулі. Відомо, що підвищені потреби та використання енергії на
основі вуглецево-водневого палива, а також інша діяльність людини роблять великий внесок у
збільшення обсягів викидів парникових газів, які асоціюються з потеплінням на планеті. У той
час, як зберігається відносна неясність відносно наукового обґрунтування кліматичних змін,
достатньо знань, щоб почати діяти вже зараз у напрямку зниження і, наскільки це виправдане з
наукового погляду, повного припинення викидів, а потім і повороту тенденції зростання обсягів
змісту парникових газів в атмосфері.
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(б) Передбачається, що протягом наступних 25 років глобальні потреби в енергії збільшаться на 60 %. Це може призвести до значного зросту обсягу викидів парникових газів, які пов'язані зі зміною клімату.
(в) Наявність безпечних, надійних і доступних джерел енергії має основне значення для
забезпечення економічної стабільності та розвитку. Через збільшення ступеню залежності від
глобальних ринків енергоресурсів зростання потреб в енергії створює загрозу для енергетичної
безпеки.
(г) Скорочення масштабів забруднення сприяє охороні здоров'я населення та екосистем.
Зокрема, це стосується країн, що розвиваються. Для того, щоб вести боротьбу із захворюваннями дихальних шляхів, забезпечити зниження витрат на охорону здоров'я й підвищити тривалість життя, нам необхідно покращити якість повітря й води.
(д) Близько 2 млрд. людей не мають доступу до сучасних енергетичних послуг. Якщо
людство має намір сприяти досягненню цілей, погоджених у ході Самміту тисячоліття, то необхідно в співробітництві з партнерами забезпечити розширення доступу до таких послуг.
2. Діяти необхідно швидко й рішучо для того, щоб забезпечити, при скороченні масштабів
убогості, виконання загальних і різнопланових завдань в галузі зниження викидів парникових
газів, поліпшення якості навколишнього середовища, зміцнення енергетичної безпеки, зменшення забруднення повітря.
3. Співробітництво в цій області відповідає спільним інтересам, і в партнерстві з основними країнами, що розвиваються, необхідно знайти можливості для забезпечення істотного скорочення викидів парникових газів і вирішення інших ключових завдань, що постають перед суспільством. На розвинених країнах лежить відповідальність за дії.
4. Необхідно постійно підтверджувати свою прихильність РКЗК ООН та її мету зі стабілізації показників концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який дозволив би запобігти
небезпечному втручанню людини в кліматичну систему. Підтверджувати важливість роботи
Міжурядової Групи зі зміни клімату та з нетерпінням очікувати 2007 року, коли вона має опубліковувати свій звіт.
Перед усіма відкривається нова перспектива. Згідно з оцінкою, протягом наступних
25 років у світові енергетичні системи необхідно буде інвестувати 16 трильйонів доларів США.
Згідно з оцінками МЕА, є широкі можливості для здійснення вигідних капіталовкладень у технології «чистої» енергетики та енергоефективності. Оскільки прийняті в цей час рішення можуть заморозити обсяги інвестицій і призвести до збільшення рівнів викидів на наступні десятиліття, то зараз важливо діяти обдумано.
6. З обліком цього, необхідно вживати подальші дії з метою:
(а) заохочення інноваційної діяльності, підвищення енергоефективності, охорони навколишнього середовища; вдосконалювання політики, правових і фінансових умов та забезпечення
прискореного впровадження екологічно більш чистих технологій, зокрема технологій, що сприяють зниженню обсягів викидів;
(б) співробітництва з країнами, що розвиваються, в інтересах розвитку приватних інвестицій і передачі технологій з урахуванням потреб в енергоресурсах і відповідних пріоритетів країн, що розвиваються;
(в) підвищення рівня поінформованості про зміну клімату та про інші різноманітні виклики, а також заходи щодо протидії цим викликам; і надання інформації, необхідної діловим колам і споживачам для забезпечення більш ефективного використання енергії та зниження рівня
викидів.
7. Адаптація до наслідків зміни клімату як внаслідок діяльності людини, так і природних
факторів є найважливішими завданнями для всіх держав, особливо в тих регіонах, які можуть
випробувати на собі найбільш серйозні наслідки зміни клімату. Це стосується, насамперед, Арктики, району африканського Сахелю та інших напівзасушливих районів, а також низько розташованих прибережних зон, і малих острівних держав, які зазнають ризику бути затопленими.
Під час розробки власної стратегії адаптації необхідно співробітничати з країнами, що розвиваються, з метою створення потенціалу, необхідного цим країнам, щоб підвищити свою стій223

кість перед наслідками кліматичних змін та інтегрувати завдання в області адаптації в стратегії
сталого розвитку.
8. Для вирішення питань, пов'язаних зі зміною клімату та заохоченням використанню екологічно чистих технологій, з метою забезпечення сталого розвитку та енергобезпеки необхідно
протягом тривалого періоду вживати необхідних заходів.
9. Тому сьогодні досягнуто домовленість сприянню розвитку Діалогу з питань зміни клімату, екологічно чистої енергетики та сталого розвитку і запропоновано урядам інших країн,
які є великими споживачами енергії, приєднатися до неї. Необхідно постійно:
(а) шукати вирішення стратегічного питання перетворення систем енергетики для створення більш безпечного та стійкого майбутнього;
(б) здійснювати нагляд за виконанням зобов'язань, викладених у Плані дій Гленіглса, і вивчати можливості подальшого проходження;
(в) обмінюватися передовим досвідом між урядами країн-учасниць.
Ми доручимо нашим урядам розбудовувати даний Діалог. Ми вітаємо пропозицію Японії
розглянути звіт на саміті «вісімки» в 2008 р.
Ми будемо працювати в межах відповідних партнерств, інститутів та ініціатив, включаючи Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та Всесвітній банк:
(а) МЕА надасть рекомендації щодо альтернативних сценаріїв розвитку енергетики та
стратегій, що мають своєю метою розвиток екологічно чистої енергетики та формування конкурентоспроможної енергетичної галузі в майбутньому.
(б) Всесвітній банк візьме на себе роль лідера з виробітку нових граничних умов, у тому
числі інвестицій і фінансування екологічно чистої енергетики та розвитку.
12. У розвиток успішних підсумків Міністерського круглого столу з проблем навколишнього середовища та енергетики, що відбувся в Лондоні у березні цього року, у другій половині
поточного року Об'єднане Королівство проведе низку заходів, спрямованих на просування даного Діалогу, у тому числі шляхом визначення конкретних планів реалізації кожного із зобов'язань, зафіксованих у
Плані дій.
13. Ми схвалюємо рішення Росії сфокусувати увагу на енергетичній проблематиці на час її
Головування у «вісімці» в 2006 році та програму заходів, які вона планує провести в цьому напрямі.
14. Ми вважаємо РКЗК ООН підходящим форумом для обговорення майбутніх дій у галузі
зміни клімату. Ті з нас, хто ратифікував Кіотський протокол, вітають набрання його чинності та
будуть діяти з метою успішного розвитку цього процесу.
15. Ми будемо діяти спільно з метою досягнення погоджених нами сьогодні цілей, і поінформуємо про свою діяльність Конференцію сторін РКЗК ООН по зміні клімату, проведену в
2005 р. у Монреалі. Ми маємо намір продовжувати сприяння розвитку глобального діалогу на
цьому форумі з питань довгочасних спільних дій у галузі протидії негативним наслідкам зміни
клімату.
План дій «Групи восьми»
Зміна клімату, екологічно чиста енергетика та сталий розвиток
1. Ми розпочнемо дії в наступних ключових областях:
• зміна методів використання енергії;
• енергозабезпечення на благо екологічно чистого майбутнього;
• заохочення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
• фінансування переходу до використання екологічно більш чистих джерел енергії;
• пом'якшення наслідків кліматичних змін;
• пошук вирішення проблеми незаконних лісозаготівель.
Зміна методів використання енергії
2. Більш ефективне використання енергії сприяє економічному зросту та охороні навколишнього середовища, дає додаткові вигоди з погляду скорочення викидів парникових газів,
запобігання забрудненню, боротьби з убогістю, забезпечення більш надійного енергопостачан-
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ня, підвищення конкурентоспроможності та досягнення позитивних результатів в області охорони здоров'я та зайнятості.
3. В Евіані ми домовилися про те, що енергозбереження є однією з ключових галузей діяльності «Групи восьми». Відповідно до домовленості, досягнутої в ході Саміту на Сі-Айленді в
2004 році, у Токіо у квітні цього року почалося здійснення «Ініціативи 3R» (Reduce - скорочення, Reuse - повторне використання, Recycle - переробка), яка є важливим кроком вперед, що
сприяє більш ефективному використанню ресурсів і матеріалів, які забезпечують підвищення
конкурентоспроможності економіки при зменшенні негативних наслідків для навколишнього
середовища.
4. Ми також визнаємо велике значення підвищення рівня поінформованості споживачів
про характер впливу на навколишнє середовище їх поведінки та прийнятих ними рішень, у тому числі в межах таких міжнародних подій, як Десятиліття утворення в інтересах сталого розвитку ООН.
Будинки та спорудження
5. З метою сприяння будівництву енергоефективних будинків і споруджень ми маємо намір:
а) запропонувати Міжнародному енергетичному агентству (МЕА) провести перегляд існуючих будівельних стандартів і кодексів у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, розробити енергетичні показники для оцінки ефективності та виявити приклади найкращої практики в області політики;
б) заохочувати діяльність існуючих партнерських механізмів - таких, як партнерство в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності в інтересах сприяння країнам, що розвиваються;
в) розробляти національні управлінські принципи або стандарти відносно придбання суспільних будинків і споруджень та керування ними в наших країнах.
Побутові електроприлади
6. З метою надання сприяння узгодженню міжнародної політики в області маркування,
стандартизації та процедур перевірки енергоефективних побутових електроприладів ми будемо:
а) заохочувати здійснення Ініціативи «Один ват» МЕА;
б) просити МЕА провести дослідження з перегляду існуючих міжнародних стандартів і
кодексів для побутових електроприладів на основі вже існуючого потенціалу в області підвищення енергоефективності побутових приладів;
в) забезпечувати більш широке застосування чіткого та послідовного маркування, призначеного для більш повного інформування споживачів про енергоефективності побутових електроприладів;
г) на національному рівні та у співробітництві з іншими країнами прагнути до підвищення
ефективності та екологічної безпеки продуктів у пріоритетних секторах;
д) вивчати можливості узгодження стандартів з іншими країнами на основі прикладів, наданих існуючими міжнародними органами.
Наземний транспорт
7. Ми будемо сприяти розробці екологічно більш чистих і більш ефективних транспортних
засобів з більш низьким рівнем викидів, і заохочувати їхнє використання шляхом:
а) прийняття амбіційних стратегій заохочення продажів таких транспортних засобів у наших країнах, у тому числі за допомогою належного використання системи державних закупівель для прискорення розвитку ринку;
б) звернення до МЕА з проханням провести огляд існуючих стандартів і кодексів в області
ефективності транспортних засобів і розпочати зусилля з виявлення прикладів найкращої практики;
в) заохочення співробітництва в області досліджень і розробки технологій і, у належних
випадках, їх впровадження в різних областях, включаючи більш чисті бензинові та дизельні технології, біопаливо, синтетичне паливо, гібридні технології, ефективні акумулятори й транспортні засоби з водневими паливними елементами;
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г) продовження обговорення нами цих питань на міжнародній конференції з екологічно
більш чистих і більш енергоефективних транспортних засобів, яка відбудеться в листопаді в
Об'єднаному Королівстві;
д) підвищення рівня поінформованості споживачів про характер впливу використовуваних
ними типів транспортних засобів на навколишнє середовище, у тому числі за допомогою нанесення чіткого та однакового маркування, що містить дані про споживання енергії, ефективності
та рівні викидів вихлопних газів, а також заохочення надання більш конкретної інформації про
наслідки того або іншого стилю керування й вибору виду транспорту.
Авіаційний транспорт
8. Ми будемо:
а) здійснювати програму співробітництва з питань вивчення та зміцнення потенціалу в області поліпшення експлуатаційних характеристик (включаючи управління повітряним рухом і
наземні операції) з метою подальшого підвищення безпеки, збільшення ефективності використання палива та скорочення рівня викидів на авіаційному транспорті;
б) співробітничати з Міжурядовою групою експертів по зміні клімату з метою підготовки
в якості одного з елементів її наступної четвертої доповіді про оцінку актуального аналізу найостанніших наукових даних про вплив авіаційного транспорту на клімат;
в) сприяти проведенню кліматологічних досліджень, спрямованих на одержання більш повного уявлення про такі конкретні питання, як ефект слідів інверсії літаків та ефект пір'ястих
хмар, що дозволить схвалювати обґрунтовані технологічні та експлуатаційні рішення;
г) проводити роботу з узгодження існуючих у наших країнах національних науководослідних програм в галузі розробки перспективних технологій, які дозволять досягти істотного скорочення рівня викидів.
Промисловість
9. Ми будемо:
а) співробітничати з різноманітними банками розвитку (РБР) з метою забезпечення більш
широкого проведення добровільних оцінок енергоефективності великих інвестицій у нові або
додаткові проекти, здійснювані в енергоємних секторах;
б) пропонувати МЕА розширити свою діяльність з оцінки енергоефективності та виявити
області, в яких проведення подальшого аналізу заходів щодо енергозбереження в окремих галузях промисловості зможе забезпечити одержання позитивних результатів як у розвинених, так і
зацікавлених країнах, що розвиваються;
в) створювати в промисловості партнерські механізми, включаючи секторальні й транскордонні партнерства, з метою скорочення рівнів викидів парникових газів в основних галузях
промисловості економіки наших країн;
г) надалі надавати підтримку роботі інформаційного центру з питань передачі технології
РКЗК ООН «TT: Клеар», спрямовану на поширення інформації про існуючі технології, а також
продовжувати співробітництво в області обміну інформацією про найкращу практику та національні стратегії з метою заохочення діяльності із впровадження енергоефективних технологій.
Енергозабезпечення на благо екологічно більш чистого майбутнього
10. Наявність надійного та доступного енергопостачання має вирішальне значення для забезпечення активного економічного зросту як у країнах-членах «Групи восьми», так і в інших
регіонах світу. Доступ до енергетичних ресурсів також необхідний для зниження рівня убогості: у країнах, що розвиваються, 2 млрд. людей не мають змоги одержувати сучасні енергетичні
послуги.
11. Масштаби проблем, що постали перед нами, вимагають від нас диверсифікованості
джерел енергопостачання, у тому числі за рахунок більш широкого використання поновлюваних джерел енергії. Викопне паливо буде залишатися одним з основних елементів світового
енергетичного балансу, і нам необхідно буде виявити можливості по зниженню масштабів пов'язаного з його використанням забруднення повітря та скорочення обсягів викидів парникових
газів. Нам слід мобілізувати всі наявні можливості із підвищення енергоефективності протягом
усього технологічного ланцюжка, починаючи з видобутку палива і закінчуючи виробництвом
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та передачею електроенергії, а також забезпечити максимальне використання значного й нереалізованого потенціалу альтернативних джерел енергії з низьким рівнем викидів.
Ми відзначаємо зусилля тих країн-членів «Групи восьми», які сподіваючись, як і раніше,
використовувати ядерну енергію, прагнуть розробляти більш досконалі технології, які є більш
безпечними, більш надійними і більш захищеними від спроб їх використання з іншою метою та
подальшого поширення.
Екологічно більш чисте викопне паливо
13. Ми будемо підтримувати зусилля, спрямовані на забезпечення більш екологічно чистого і більш ефективного виробництва електроенергії з кам'яного вугілля та інших видів викопного палива за допомогою:
а) надання підтримки діяльності МЕА, яку воно проводить у країнах, що є великими споживачами кам'яного вугілля, з метою вивчення, оцінки та широкого поширення інформації про
енергоефективність електростанцій, що працюють на кам'яному куті; і розробки рекомендацій
відносно можливостей розширення доступу до найкращої практики;
б) звернення до МЕА з проханням провести глобальне дослідження нещодавно побудованих електростанцій, засноване на результатах роботи його Центру по екологічно чистому використанню кам'яного вугілля з метою виявлення найбільш рентабельних та ефективних підприємств з найменшим рівнем викидів і забезпечення широкого поширення цієї інформації;
в) продовження проектної взаємодії з представниками промислових кіл, а також національними та міжнародними науково-дослідними програмами і партнерськими механізмами з метою демонстрації потенційних вигід від впровадження передових технологій, заснованих на використанні викопного палива, включаючи екологічно чисте кам'яне вугілля.
14. Ми будемо вживати дії щодо прискорення темпів розробки та комерціалізації технології зв'язування і зберігання двоокису вуглецю (СХУ) шляхом:
а) схвалення цілей і видів діяльності Форуму з секвестрування вуглецю (ФСВ) і звернення
до Форуму із закликом співробітничати з більш широкими верствами громадянського суспільства та усунути бар'єри на шляху участі громадськості у застосуванні технології СХУ;
б) звернення до МЕА з пропозицією організувати в співробітництві із ФСВ робочої наради
з розгляду можливості короткострокового застосування СХУ в секторі викопного палива, у тому числі шляхом більш повного видобутку нафти й відділення двоокису вуглецю при видобутку природного газу;
в) звернення до МЕА із закликом провести в співробітництві з ФСУ дослідження з питань
визначень, витрат і сфери застосування для електростанцій, що мають можливості по зв'язуванню вуглецю, і розглянути відповідні економічні стимули;
г) проведення у співробітництві з основними країнами, що розвиваються, дослідження в
області можливостей геологічного зберігання СО2;
д) співробітництва із промисловістю, а також національними та міжнародними науководослідними програмами і партнерськими механізмами з метою вивчення потенціалу технологій
СХУ, у тому числі за участю країн, що розвиваються.
15. Ми будемо сприяти забезпеченню з’єднання метану, що є газом, який викликає потужний парниковий ефект, шляхом:
а) надання підтримки партнерству «Метан на ринок» і створеному Всесвітнім банком
«Глобального партнерства зі зменшення смолоскипового спалювання газу» (ГПФСГ), а також
розширення масштабів участі в них;
б) проведення на двосторонній основі діяльності з надання підтримки продовженню
ГПФСГ Всесвітньому банку після 2006 року.
Поновлювані джерела енергії
16. Ми будемо сприяти зусиллям з подальшої розробки та комерціалізації поновлюваних
джерел енергії за допомогою:
а) заохочення діяльності по здійсненню Міжнародної програми дій в області поновлюваних джерел енергії, прийнятої на конференції в Бонні в 2004 р., розпочинаючи з конференції,
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яку організує уряд Китаю наприкінці 2005 року, і надання підтримки цілям Мережі з питань
політики в області поновлюваних джерел енергії (REN-XXI);
б) схвалення діяльності зацікавлених сторін, проведеної в тому числі в межах партнерств,
спрямованої на реалізацію Йоганнесбурзького Плану здійснення, включаючи партнерства в області поновлюваних джерел енергії та енергоефективності і Середземноморське партнерство в
області поновлюваних джерел енергії;
в) співробітництва з країнами, що розвиваються, з метою надання сприяння зміцненню потенціалу, розробці програмних дій проведення НДДКР та оцінки потенціалу в області поновлюваних джерел енергії, включаючи біоенергію;
г) створення глобального партнерства в області біоенергії для підтримки зусиль по забезпеченню більш широкого та економічно ефективного використання біомаси та біопалива, особливо в країнах, що розвиваються, з метою поширення використання біомаси з урахуванням результатів проведеного в Римі міжнародного семінару з питань біоенергії;
д) надання підтримки висновку та подальшій розробці ряду імплементаційних угод Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) в області поновлюваних джерел енергії.
Електричні енергосистеми
17. Ми будемо співробітничати з МЕА з метою:
а) узагальнення результатів дослідження з проблем інтеграції поновлюваних джерел енергії в мережній структурі та оптимізації ефективності енергосистем, а також підготовки відповідної доповіді;
б) виявлення центрів передового досвіду та встановлення між ними зв'язків з метою сприяння НДДКР у розвинених країнах і країнах, що розвиваються;
в) надання сприяння проведенню семінарів з оцінки та використання можливостей в області подолання технічних, нормативних і торговельних бар'єрів.
Надання сприяння діяльності мереж НДДКР
18. Ми визнаємо необхідність більшої схильності НДДКР у сфері енергетичних технологій, а також розширення міжнародного співробітництва та координації в цій області. Ми будемо
й надалі сприяти вивченню, розробці та поширенню енергетичних технологій у всіх областях,
залучених у прийнятому в Евіані Плані дій з науки та технологій.
19. Ми виражаємо нашу підтримку розробкам і дослідженням у сфері технологій і практики, що передбачають використання водню як енергоносія. Ми закликаємо й надалі надавати підтримку діяльності МЕА та Міжнародного партнерства з питань економіки водневої енергетики
(МПВЕ), спрямованої на координацію досліджень у цій області.
20. Ми беремо до відома підсумки Семінару з інновацій та досліджень в області енергетики, що відбувся в Оксфорді у травні 2005 року, і будемо:
а) співробітничати з МЕА для:
• нарощування зусиль, які в цей час вживають у межах його імплементаційних угод і які
спрямовані на сприяння співробітництву та обміну результатами досліджень в області енергетики;
• зміцнення зв'язків з міжнародним діловим співтовариством і країнами, що розвиваються;
• створення бази даних про спільні зусилля, які вживають з метою полегшення обміну
інформацією про їхню ефективність;
б) підвищувати авторитет існуючих дослідницьких мереж і заохочувати в належних випадках більш широкою участю в їхній роботі;
в) виявляти можливості із вдосконалення існуючих механізмів співробітництва між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, а також активізувати участь країн, що розвиваються в діяльності існуючих мереж.
Фінансовий перехід до використання екологічно більш чистих джерел енергії
21. Наявність сприятливого інвестиційного клімату та ефективних ринкових моделей має
вирішальне значення для освоєння нових технологій і розширення доступу до енергії, необхідної для забезпечення економічного зросту. Ми визнаємо наявність цілої низки інструментів,
призначених для надання підтримки застосуванню ринкового підходу щодо використання еко228

логічно більш чистих технологій та енергоресурсів, і той факт, що кожна країна буде відбирати
інструменти з обліком її національних умов.
22. Ми будемо:
а) надавати підтримку використанню ринкового підходу при просуванні ефективного використання енергії, активізації інвестиційної діяльності та впровадження більш чистих технологій, які будуть сприяти зниженню в майбутньому рівнів викидів;
б) проводити в належних випадках засновану на ринкових принципах політику, що забезпечує:
• заохочення реінвестицій в оборотність основного капіталу;
• усунення перешкод для прямих інвестицій;
• мобілізацію приватного капіталу для розробки екологічно чистих технологій;
• використання стандартів або використання цінових і регулятивних сигналів
для формування впевненості в короткостроковій і довгостроковій ефективності інвестицій для
того, щоб забезпечити зниження рівня викидів парникових газів і/або забруднювачів.
в) сприяти діалогу з питань про роль, можливість і строки здійснення різних стратегічних
підходів з урахуванням національної специфіки, включаючи:
• розробку меж для довгострокової секторальної, національної або міжнародної політики,
включаючи її мету;
• створення ринкових інструментів, включаючи додаткові та інші стимули для розробки
та впровадження технологій, ринкові сертифікати і торгівлю кредитами для скорочення рівнів
викидів парникових газів або забруднювачів;
• застосування добровільних компенсаційних механізмів, заснованих на проектах.
23. Ті з нас, хто ратифікував Кіотський протокол, будуть:
а) зміцнювати та активізувати функціонування ринкових механізмів, включаючи механізм
Спільного здійснення проектів, систему торгівлі квотами на викиди і Механізм чистого розвитку (МЧР);
б) вживати всіх зусиль для забезпечення належного фінансування до кінця 2005 року діяльності Виконавчої ради МЧР та відповідних інститутів, покликаних сприяти торгівлі квотами
на викиди.
24. Ми визнаємо важливу роль Глобального екологічного фонду в наданні сприяння співробітництву з країнами, що розвиваються, в області створення екологічно більш чистих і більш
ефективних енергетичних систем, включаючи використання поновлюваних джерел енергії, і розраховуємо на успішне поповнення цього року його засобів поряд з успішним виконанням прийнятих на себе зобов'язань із завершення реформ, що залишилися після третього поповнення
засобів.
25. Ми звернемося із закликом до Всесвітнього банку та інших багатобічних банків розвитку (ББР) розширити діалог з позичальниками з питань енергетики та представити конкретні
пропозиції на їхніх щорічних сесіях з метою:
а) забезпечення найбільш ефективного використання існуючих ресурсів і фінансових інструментів, а також створення меж для інвестицій в енергетиці, покликаних прискорити впровадження технологій, спрямованих на екологічно більш чисте та більш ефективне виробництво
та використання енергії;
б) вивчення можливостей, наявних в їхніх існуючих і нових портфелях кредитів, які дозволять збільшити обсяг інвестицій у поновлювані джерела енергії та енергоефективні технології відповідно до діяльності за рішенням головного завдання МБР зі скорочення масштабів убогості;
в) проведення у співробітництві із зацікавленими країнами-позичальниками, що володіють
значними потребами в енергоресурсах, роботи із виявлення можливостей зросту з більш низьким рівнем викидів парникових газів, які будуть відповідати пріоритетним завданням; і забезпечення включення таких можливостей у Стратегії з надання допомоги країнам;

229

г) зміцнення комерційного потенціалу на місцевому рівні з метою розробки та фінансування рентабельних проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та використання
низьковуглецевих джерел енергії.
26. Відповідно до наших національних пріоритетів і в межах наших двосторонніх програм
розвитку ми продовжимо роботу з надання сприяння проведенню у всіх регіонах світу більш
стійкої енергетичної політики.
27. Ми будемо співробітничати з кредитно-експортними агентствами з метою підвищення
економічної та фінансової життєздатності проектів, спрямованих на використання екологічно
більш чистої та ефективної енергії.
Ми будемо спиратися у своїй роботі на діяльність інших форумів, включаючи Групу експертів РКЗК ООН з передачі технологій, з метою підтримки нарощування необхідного потенціалу в галузі охорони навколишнього середовища та поширення інформації.
Діючи через багатобічні партнерські механізми, ми також будемо розробляти програмні,
правові та фінансові межі, які необхідно створити у великих країнах, що розвиваються, з метою
забезпечення комерційно привабливого балансу ризиків і вигід для приватних інвесторів.
Зменшення наслідків кліматичних змін
30. Ми знову підтверджуємо велике значення роботи Міжурядової групи експертів по зміні клімату та високо цінуємо докладний аналіз матеріалів досліджень, який проводиться з метою завершення до 2007 року її четвертої Доповіді про оцінку.
31. Всі країни потребують розширення доступу до інформації та створення наукового потенціалу, який дозволить їхнім урядам розробляти стратегії планування та забезпечення розвитку з обліком кліматичних, екологічних, медичних, економічних та соціальних факторів. Ми беремо до відома, що найбільш гостра нестача даних відзначається в Африці, і цій проблемі слід приділити належну увагу.
32. Ми відзначаємо зусилля, яких вживають у межах РКЗК ООН з підтримки країн, що розвиваються, зі зміцнення їх потенціалу в області адаптації та зменшення наслідків зміни клімату
і надання пріоритетного значення вирішенню питання про адаптацію в межах Глобального екологічного фонду.
33. Ми розраховуємо на продовження обговорення можливостей зміцнення стратегій розвитку та використання енергії з метою підвищення стійкості до впливу клімату, у тому числі в
ході самміту з огляду прогресу у виконанні Декларації тисячоріччя, який відбудеться у вересні
2005 року.
Моніторинг та інтерпретація даних
34. В Евіані країни «Групи восьми» зобов'язалися зміцнювати міжнародне співробітництво в області глобальних спостережень за Землею. Ми продовжимо здійснювати лідерство в цій
сфері та вітаємо прийняття 10-річного плану із здійснення, яке стосується розробки Глобальної
системи спостереження Землі (ГЕОСС), на третьому самміті за спостереженням Землі, який відбувся в Брюсселі в лютому цього року. Ми будемо:
а) домагатися подальшого прогресу в області здійснення на національному рівні ГЕОСС у
наших державах-членах;
б) підтримувати зусилля по наданню сприяння країнам, що розвиваються, та регіонам в
одержанні в повному обсязі вигід від функціонування ГЕОСС, включаючи Глобальну систему
спостереження за кліматом (ГССК), пов'язаних, зокрема, з розміщенням систем спостереження,
покликаних заповнити пробіли в даних, створенням на національному та регіональному рівнях
потенціалу в області аналізу та інтерпретації даних спостережень і розробкою, з урахуванням
місцевих потреб, систем та інструментів, призначених для обґрунтування прийнятих рішень;
в) вживати зусилля, зокрема по зміцненню через ГССК існуючих кліматологічних інститутів в Африці, для того, щоб забезпечити створення повноцінно функціонуючих регіональних
кліматичних центрів в Африці.
Керування ризиками
35. Ми маємо намір:
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а) запропонувати Всесвітньому банку розробити та здійснити консультації з урядами країн, що ухвалюють, і місцевими співтовариствами, засновані на кращій практиці керівні принципи, покликані забезпечити перевірку його інвестицій у чутливих до клімату секторів, для того,
щоб визначити, яким чином кліматичні ризики можуть впливати на їхню роботу і які існують
можливості з найбільш ефективного керування цими ризиками;
б) запропонувати іншим провідним багатостороннім і двостороннім організаціям в області
розвитку прийняти керівні принципи Всесвітнього банку або розробити та здійснити аналогічні
керівні принципи.
Розгляд питання про незаконні лісозаготівлі
36. Ми визнаємо вплив, який незаконні лісозаготівлі виявляють на умови життя багатьох
людей у найбільш бідних країнах Африки та в інших районах, на деградацію навколишнього
середовища, зменшення біорозмаїття та зникнення лісів і, отже, на процес глобального сталого
розвитку. Ми особливо відзначаємо велике значення глобальних резервуарів вуглеців, включаючи басейни рік Конго та Амазонки.
37. Ми згодні, що розгляд проблеми незаконних лісозаготівель являє собою важливий
крок на шляху до забезпечення стійкого лісокористування. Для ефективного вивчення цієї проблеми необхідна участь з боку як країн- виробників, так і країн-споживачів деревини.
38. Ми схвалюємо підсумки скликаною «Групою восьми» Конференції міністрів по навколишньому середовищу та розвитку, присвяченій проблемі незаконних лісозаготівель. З метою
вирішення наших завдань у цій області ми будемо діяти на основі схвалених на цій конференції
виводів, причому кожна країна буде працювати в тій області, в якій її зусилля можуть призвести до найбільш ефективних результатів.
♦♦♦♦♦
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3. КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ
3.1. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Екологічна безпека – це такий стан довкілля, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. Вона гарантується громадянам України шляхом здійснення широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів.
При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих
підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується
екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони довкілля і здоров’я людей.
Підприємства, установи і організації, діяльність яких пов’язана з шкідливим впливом на
довкілля, незалежно від часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин
та за характеристиками шкідливих факторів. Проекти господарської та іншої діяльності повинні
мати матеріали оцінки її впливу на довкілля і здоров’я людей. Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону довкілля, екологічної ємності певної території, стану довкілля в місці, де планується розміщення об’єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів
та об’єктів на довкілля.
Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об’єкти, а також
проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан довкілля,
подають Мінекоресурсів та його органам на місцях спеціальну заяву про це. Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво
та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення). Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані додержувати правил транспортування, зберігання і застосування
засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів,
токсичних хімічних речовин та інших препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними
або їх складовими довкілля і продуктів харчування.
При створенні нових хімічних препаратів і речовин, інших потенційно небезпечних для
довкілля субстанцій повинні розроблятися та затверджуватися у встановленому законодавством
порядку допустимі рівні вмісту цих речовин у об’єктах довкілля та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової кількості та утилізації після використання. Вміст природних та
штучних домішок, які можуть негативно впливати на стан довкілля або здоров’я людей, у таких
препаратах, а також сировині, що використовується для їх виробництва, не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених відповідно до законодавства.
Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпечних для довкілля і здоров’я людей речовин,
віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх класифікація за ступенем небезпечності визначаються нормативними документами на підставі висновку державної екологічної експертизи і погоджуються МОЗ і Мінекоресурсів. Перелік засобів захисту рослин, стимуляторів
їх росту, мінеральних добрив та інших речовин і препаратів, застосування яких дозволяється в
народному господарстві, а також способи, умови їх застосування затверджуються МОЗ і Міне232

коресурсів.
Підприємства, установи, організації зобов’язані забезпечувати екологічно безпечне виробництво, зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження і захоронення
мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та предметів біотехнології, а також інтродукцію, акліматизацію та реакліматизацію тварин і рослин, розробляти та здійснювати заходи
щодо запобігання та ліквідації наслідків шкідливого впливу біологічних факторів на довкілля та
здоров’я людини.
Створення нових штамів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється
тільки на підставі дозволів МОЗ та Мінекоресурсів при наявності оцінки їх впливу на довкілля
та здоров’я людей. При створенні зазначених організмів і речовин повинні розроблятися нормативи ГДК, методи визначення цих організмів та речовин у навколишньому природному середовищі та продуктах харчування. Виробництво і використання нових штамів мікроорганізмів та
інших біологічно активних речовин здійснюється тільки після проведення комплексних досліджень їх впливу на здоров’я людей і довкілля за дозволом МОЗ та Мінекоресурсів.
Місцеві Ради, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї
діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого
фізичного впливу на довкілля і здоров’я людини в населених пунктах, рекреаційних і заповідних зонах, а також в місцях масового скупчення і розмноження диких тварин.
Підприємства, установи та організації, що здійснюють господарську чи іншу діяльність,
пов’язану з використанням радіоактивних речовин у різних формах і з будь-якою метою, зобов’язані забезпечувати екологічну безпеку цієї діяльності, що виключала б можливість радіоактивного забруднення довкілля та негативного впливу на здоров’я людей у процесі видобутку,
збагачення, транспортування, переробки, використання та захоронення радіоактивних речовин.
Суб’єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення
обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими
радами територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм
способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для довкілля та здоров’я людей.
Підприємства, установи, організації, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів, установок та
виробництво і постачання пального, зобов’язані розробляти і здійснювати комплекс заходів
щодо зниження токсичності та знешкодження шкідливих речовин, що містяться у викидах та
скидах транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального, додержання
режиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й зменшення викидів та скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин та додержання встановлених рівнів фізичних впливів.
Виробництво і експлуатація транспортних та інших пересувних засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи, не допускається. Керівники транспортних організацій та власники транспортних засобів несуть відповідальність за додержання нормативів гранично допустимих викидів та скидів (ГДВС) забруднюючих речовин і гранично допустимих рівнів (ГДР) фізичних впливів на довкілля, встановлених для відповідного типу транспорту.
При проведенні фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт обов’язково повинні враховуватися вимоги охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
Забороняється впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного
устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають вимогам екологічної безпеки. У
разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягуються до відповідальності.
Вимоги екологічної безпеки, встановлені для розміщення, проектування, будівництва, ре233

конструкції, введення в дію та експлуатації об’єктів щодо обмеження негативного впливу на
довкілля хімічних, фізичних і біологічних факторів, а також інші вимоги, передбачені чинним
законодавством, повною мірою поширюються на військові та оборонні об’єкти, а також об’єкти
органів внутрішніх справ та державної безпеки.
Планування, розміщення, забудова і розвиток населених пунктів здійснюються за рішенням місцевих Рад з урахуванням екологічної ємності територій, додержанням вимог охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. При розробці генеральних планів розвитку і розміщення населених пунктів сільські, селищні, міські Ради
встановлюють режим використання природних ресурсів, охорони довкілля та екологічної безпеки у приміських та зелених зонах за погодженням з Радами, на території яких вони знаходяться, відповідно до чинного законодавства.
Завдання контролю у галузі охорони довкілля полягають у забезпеченні додержання вимог
законодавства про охорону довкілля всіма державними органами, підприємствами, установами
та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря спрямовується на забезпечення додержання вимог законодавства про охорону і використання атмосферного повітря всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Державний контроль у галузі охорони довкілля здійснюється Радами та їх виконавчими і
розпорядчими органами, Мінекоресурсів, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами. Державному контролю підлягають використання і охорона
земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності,
тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони країни, природних територій та
об’єктів, що підлягають особливій охороні, стан довкілля. Порядок здійснення державного контролю за охороною довкілля та використанням природних ресурсів визначається чинним законодавством.
Державний контроль у галузі охорони і використання атмосферного повітря здійснюється: місцевими органами державної виконавчої влади; Мінекоресурсів та його органами на місцях; МОЗ та його органами на місцях у частині додержання нормативів екологічної безпеки
(ГДК забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, ГДР акустичного, електромагнітного,
радіаційного та іншого шкідливого впливу), інших правил і нормативів, спрямованих на попередження негативного впливу на здоров’я людей; Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ (МВС) та її органами на місцях у частині додержання нормативів
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та шкідливого впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту та сільськогосподарської
техніки; іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування відповідно
до чинного законодавства.
Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу
здійснюється КМУ, Мінекоресурсів і його органами на місцях, місцевими державними адміністраціями, іншими спеціально уповноваженими на це органами виконавчої влади відповідно до
чинного законодавства.
Громадський контроль у галузі охорони довкілля здійснюється громадськими інспекторами
охорони довкілля згідно з Положенням, яке затверджене Мінекоресурсів. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря та у галузі охорони, використання та відтворення
рослинного світу здійснюється громадськими інспекторами, повноваження яких визначаються
згідно чинного законодавства.
Громадські інспектори охорони довкілля: беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону довкілля, додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів; проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про охорону довкілля і подають їх органам державного контролю в галузі охорони довкілля та правоохоронним органам для притягнення винних до відпо234

відальності; подають допомогу органам державного контролю в галузі охорони довкілля в діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.
Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами,
установами, організаціями, іншими органами в процесі їх господарської та іншої діяльності,
якщо вона шкідливо впливає або може вплинути на стан атмосферного повітря. Підприємства,
установи, організації та інші органи зобов’язані здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів у атмосферне повітря від забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних
факторів, оснащенням їх приладами, необхідними для постійного нагляду за ефективністю
очищення, додержанням нормативів викидів забруднюючих речовин і рівнів шкідливого впливу
фізичних та біологічних факторів та додержанням інших вимог законодавства у галузі охорони
атмосферного повітря.
Державному обліку у галузі атмосферного повітря підлягають: об’єкти, які шкідливо
впливають або можуть вплинути на стан атмосферного повітря; обсяги атмосферного повітря,
що використовується як сировина основного виробничого призначення; види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються у атмосферне повітря; види і розміри шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря.
Державний облік здійснюється за критеріями, що визначаються: у частині викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і використання атмосферного повітря як сировини
основного виробничого призначення – Мінекоресурсів; у частині шкідливого впливу фізичних
та біологічних факторів на атмосферне повітря – МОЗ. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, визначеному КМУ.
Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться з метою обліку кількісних, якісних
та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання, а також для здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами в
рослинному світі та для забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також власників та користувачів (в т. ч. орендарів) земельних ділянок, на яких
знаходяться об’єкти рослинного світу, відомостями про стан рослинного світу. Порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу визначений КМУ.
Державний облік і кадастр рослинного світу містять систему відомостей і документів про
розподіл об’єктів рослинного світу між власниками і користувачами (в т. ч. орендарями) земельних ділянок, кількісні та якісні характеристики народногосподарської і наукової цінності рослинних ресурсів, поділ природних рослинних угруповань на категорії, економічну оцінку технічних, кормових, лікарських, харчових та інших властивостей природних рослинних ресурсів,
інші дані про рослинні природні ресурси, необхідні для забезпечення їх невиснажливого використання, відтворення і ефективної охорони.
Нагляд за додержанням законодавства про охорону довкілля здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури. При здійсненні нагляду органи
прокуратури застосовують надані їм законодавством України права, включаючи звернення до
судів або арбітражних судів з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства про охорону довкілля, та про припинення екологічно небезпечної діяльності. В разі необхідності у складі органів Прокуратури України можуть створюватися спеціалізовані екологічні підрозділи.
Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:
• порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного повітря;
• перевищення лімітів та нормативів ГДВ забруднюючих речовин у атмосферне повітря;
• перевищення нормативів ГДР шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на
атмосферне повітря;
• викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення без дозволу спеціально уповноважених
на те державних органів;
• здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
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• впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних
систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у зарубіжних країнах і експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо охорони атмосферного повітря;
• порушення правил складування і утилізації промислових та побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;
• проектування і будівництво об’єктів з порушенням норм і вимог щодо охорони і використання атмосферного повітря;
• невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у
галузі охорони та використання атмосферного повітря;
• відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного
повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекручення відомостей про стан
екологічної обстановки, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря.
Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Спори з питань охорони і використання атмосферного повітря вирішуються у порядку, встановленому законодавством України. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодувати збитки, заподіяні порушенням
законодавства про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених чинним
законодавством.
Правопорушеннями у галузі охорони рослинного світу є:
9 самовільне спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
9 порушення правил загального використання природних рослинних ресурсів;
9 протиправне знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу;
9 порушення вимог охорони умов місцезростання об’єктів рослинного світу;
9 порушення вимог щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу під час
проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію, експлуатації споруд та
об’єктів, застосування технологій, які негативно впливають на стан об’єктів рослинного світу;
9 перевищення лімітів використання природних рослинних ресурсів;
9 самовільне проведення інтродукції та акліматизації дикорослих видів рослин;
9 реалізація лікарської та технічної сировини дикорослих рослин, зібраної без дозволу на
спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
9 закупівля лікарської та технічної сировини дикорослих рослин у юридичних або фізичних осіб, які не мають дозволу на їх спеціальне використання;
9 порушення правил вивезення за межі України і ввезення на її територію об’єктів рослинного світу;
9 невнесення збору за використання природних рослинних ресурсів у встановлені строки.
Порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Рішенням ВРУ окремі території України можуть оголошуватись зонами екологічної катастрофи, зонами підвищеної екологічної небезпеки чи відноситись до інших категорій зон надзвичайних екологічних ситуацій.
Зонами екологічної катастрофи оголошуються території, де внаслідок діяльності людини
чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або необоротні негативні зміни в
навколишньому природному середовищі, що призвели до неможливості проживання на них населення і ведення господарської діяльності.
Зонами підвищеної екологічної небезпеки оголошуються території, де внаслідок діяльності
людини або руйнівного впливу стихійних сил природи в навколишньому природному середовищі на тривалий час виникли негативні зміни, що ставлять під загрозу здоров’я людини, збереження природних об’єктів і обмежують ведення господарської діяльності. Класифікація цих
зон, їх статус та правові наслідки, що випливають з факту віднесення територій до встановлених категорій, в т. ч. щодо компенсацій і пільг громадянам, які проживають чи перебувають
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тимчасово в їх межах, визначаються чинним законодавством.
При проектуванні та експлуатації господарських та інших об’єктів, діяльність яких може
шкідливо впливати на довкілля, розробляються і здійснюються заходи щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці разом із Мінекоресурсів і використання природних ресурсів систематично проводять перевірки стану екологічно небезпечних об’єктів та виконання відповідних заходів і вимог щодо
їх безпечної експлуатації. Перелік екологічно небезпечних об’єктів визначається Мінекоресурсів.
У разі аварії, що спричинила забруднення довкілля, підприємства, установи, організації
зобов’язані негайно приступити до ліквідації її наслідків. Одночасно посадові особи або власники підприємств, керівники установ і організацій зобов’язані повідомляти про аварію і заходи,
вжиті для ліквідації її наслідків, виконавчому комітету місцевої Ради, органам охорони здоров’я, Мінекоресурсів та населенню.
♦♦♦♦♦

3.2. ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ
ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України організований
відповідно до Указу Президента України від 16.12.1993 р. № 596/93 «Про Комплексну програму
розбудови державного кордону України» та п.4 постанови КМУ від 20.03.1995 р. № 198 «Про
здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон». Здійснення
функцій екологічного контролю покладено на Державну екологічну інспекцію Мінекоресурсів, яка спільно з прикордонно-митним контролем здійснює перевірку транспортних засобів^ у тому числі літаків, суден, військових кораблів, вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні
для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, пестициди і агрохімікати, всі види риб, дикі тварини і рослини, зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції, мисливські трофеї, що перетинають державний кордон на залізничних станціях, автошляхах, в морських, річкових і повітряних портах.
Основними завданнями служби екологічного контролю в прикордонних пунктах є:
• контроль за дотриманням міністерствами і відомствами, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними та фізичними особами і особами без громодянства, які перетинають кордон України, вимог природоохоронного законодавства України;
• охорона України від незаконного ввезення на територію України, або транзиту
вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища
і здоров'я людей речовин, пестицидів і агрохімікатів, а також забрудненого баласту на
суднах;
• контроль за виконанням обов'язань України щодо міжнародної торгівлі видами дикої
флори та фауни, які знаходяться під загрозою зникнення;
• контроль за перевезенням продуктів, які виготовлені із видів тварин що охороняються
(кити, тюлені та інші);
• контроль за вивезенням та ввезенням:
• заборонених знарядь і засобів для відлову, відстрілу об'єктів тваринного
• м'яса диких тварин, окремих частин об'єктів тваринного світу (роги, шкіри, ікла
тощо) без спеціального дозволу, підтверджуючого законність добування (ліцензія, відстрілочна картка і т.ін.);
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• зоологічних колекцій об'єктів тваринного світу в усьому їх видовому і популяційному різноманітті (ембріони, яйця, лялечки, тощо);
• контроль за дотриманням правил ввезення і вивезення з України тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також рослинних ресурсів, на збір та заготівлю яких необхідно спеціальний дозвіл;
• контроль за додержанням екологічних норм та правил транспортними засобами, в
тому числі літаками, суднами, військовими кораблями, що перетинають пункти пропуску
через державний кордон України.
Служба екологічного контролю спільно з прикордонним, митним, санітарнокарантинним, ветеринарним, фітосанітарним у пунктах пропуску через державний кордон
України:
♦ запобігає незаконному вивезенню з території України об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини,
зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій;
♦ здійснює перевірку документів, транспортних засобів, огляд підконтрольних вантажів,
сировини, продуктів тваринного походження, рослин, що імпортуються, експортуються, чи
перевозяться в суміжні держави транзитом;
♦ контролює дотримання екологічних вимог при перевезенні диких тварин і рослин, сировини і продуктів тваринного походження всіма вантажовідправниками і вантажоодержувачами;
♦ вивчає екологічний стан в прилеглих територіях прикордонних пунктів, в морських, річкових і повітряних портах: доповідає керівництву державних управлінь екологічної безпеки і
Головній екологічній інспекції Мінекоресурсів про всі випадки забруднення навколишнього
природного середовища, а також затримання підконтрольних вантажів;
♦ контролює проведення санітарної обробки і дезинфекції транспортних засобів,
причалів, платформ і місць, де здійснюється відвантаження або розвантаження тварин,
продукції і сировини тваринного походження, всіх видів відходів, у тому числі на експорт
або тих, що надходять по імпорту;
♦ видає, за необхідністю, разом з Управлінням залізниці, департаментами авіаційного,
автомобільного, морського і річкового транспорту спільні накази з питань
поліпшення
організації екологічного контролю вантажів, усіх видів транспорту, причалів, портів;
♦ забороняє перевезення вантажів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього
природного середовища і здоров'я людей;
♦ проводить експресаналіз речовин та матеріалів з метою встановлення їх належності
до токсичних, радіоактивних речовин, відходів та вмісту забрудненого баласту і стічних вод суден;
♦ стягує збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, розмір яких та порядок використання встановлює КМУ.
Державні інспектори служби екологічного контролю Державної екологічної інспекції у
пунктах пропуску через державний кордон України мають право:
• у встановленому порядку перевіряти документи та оглядати всі підконтрольні об'єкти,
вантажі, транспорт, особисті речі пасажирів;
• вимагати від посадових осіб міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій,
громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб необхідні довідкові та інформаційні
матеріали, пояснення для визначення екологічного стану вантажів, відходів та інших речовин,
що перевозяться через прикордонні пункти;
• у встановленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення вантажів,
які підлягають екологічному контролю та використання яких регулюються відповідними міжнародними угодами України, при відсутності дозволу органів Мінекоресурсів до
його одержання;
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• забороняти до усунення виявлених недоліків використання місць і засобів навантаження чи розвантаження вантажів, транспортних засобів (в т.ч. плавзасобів) у випадках
виявлення їх незадовільного екологічного стану чи наявності загрози пагубної дії на здоров'я людей і навколишнє природне середовище України;
• забороняти ввезення на територію України відходів, хімічних елементів, матеріалів та
речовин, сполук, що належать до категорії небезпечних;
• накладати на посадових осіб, а також громадян, винних в порушенні законодавства
про охорону навколишнього природного середовища адміністративні стягнення у вигляді
штрафу, якщо ці порушення не тягнуть кримінальної відповідальності, згідно з чинним законодавством України;
• давати обов'язкові для виконання приписи в межах своєї компетенції організаціям,
установам, підприємствам, громадянам-власникам вантажів;
• передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушення, за які передбачено кримінальну відповідальність у галузі охорони навколишнього природного середовища і
використання природних ресурсів.
♦♦♦♦♦

3.3. МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Повітряне середовище – одна з найважливіших складових частин біосфери - земної оболонки, зайнятої організмами, що населяють Землю. Існування флори й фауни, а також усього
живого на Землі (у тому числі й людини) неможливе без повітряного середовища. Якщо без їжі
людина може жити десятки днів, то без повітря людина загине через 3...5 хв. Але нормальна
життєдіяльність людей, усього живого на Землі вимагає не тільки присутності повітря, а й певного його складу. Від складу повітря залежить стан організму людини, його здоров'я. Порушення нормального складу повітряного середовища може впливати не тільки на здоров'я й рівень
захворюваності організму, але й на його розвиток, приводячи не тільки до порушення функціонування й розвитку його окремих систем, але й до генетичних змін.
Повітряне середовище – необхідна умова існування фауни й флори Землі – багато в чому
визначає процеси геологічного розвитку Землі, кругообіг речовин у природі, вологісний і температурний її режими. Без повітряного середовища на сучасному етапі розвитку людства неможливе здійснення особливо життєво важливих технологічних процесів – одержання енергії, металів та ін.
Атмосфера, газоподібна оболонка Землі, яка є складовою частиною біосфери, являє собою
грандіозну врівноважену систему, в якій безупинно йдуть процеси обміну речовин, що протікають за певними законами. Характер цих процесів визначається багатьма факторами, у тому
числі й складом самої атмосфери. Порушення цього складу, викликане діяльністю людини, може приводити до зміни природних процесів в атмосфері. Завдяки компенсаторним можливостям атмосфери ці зміни до певного рівня антропогенного впливу на атмосферу не є незворотними. Однак зі збільшенням масштабів такого впливу на атмосферу (як і на навколишнє середовище в цілому) ці компенсаторні можливості можуть бути вичерпані, що може мати катастрофічні наслідки не тільки для окремих районів Землі, але й глобальні.
Атмосфера складається із суміші газів і має загальну масу, що дорівнює приблизно 5,15 ·
15
10 т. Близько 50 % від усієї маси атмосфери зосереджено в шарі до висоти 5,5 км і 99 % – у
шарі до 40 км. Атмосфера має чітко виражену шарувату будову по розподілу щільності й температури по висоті. Фізичні відмінності цих шарів обумовлені головним чином взаємодією між
частками газу в шарі і потрапляючими в атмосферу випромінюваннями Сонця, Землі, Космосу
та ін. Ця взаємодія визначає насамперед температурний стан газової оболонки Землі. За розподілом температури у вертикальному напрямі газова оболонка поділяється на тропосферу, висота якої над екватором 16...18 і 8...10 км над полюсами; стратосферу, що охоплює шар атмосфери
від тропосфери до висоти 45...50 км; мезо-сферу – шар від стратосфери до висоти 80 км; термо239

сферу – до висоти 800 мм; екзосферу – понад 800 км. Щільність атмосфери, що безупинно убуває з висотою, поступово наближається до густини міжпланетної речовини.
У тропосфері зосереджено більше 79 % усієї маси атмосфери й близько 75 % її вологи, а
також основна маса твердих включень, що сприяють утворенню хмар. Тропосфера характеризується майже повною прозорістю відносно проходження через неї короткохвильової сонячної
радіації і значним поглинанням довгохвильового (теплового) випромінювання Землі. Тропосфера тому нагрівається переважно від земної поверхні, наслідком чого є зниження температури
з висотою приблизно на 0,5... 0,6 °C на кожні 100 м. Це, у свою чергу, призводить до виникнення конвективних потоків, переміщення повітряних мас, конденсації водяної пари, утворення
хмар і випадіння опадів. Фізичні процеси в тропосфері суттєво впливають на формування погодних і кліматичних умов Землі. Тому тропосферу нерідко називають кухнею погоди. Верхній
кордон тропосфери – тропопауза – область, температура в якій не знижується зі збільшенням
висоти.
Для стратосфери характерна порівняльна сталість температури, знижений вміст вологи,
слабкі повітряні потоки, мала кількість хмар. До висоти 25...30 км температура стратосфери
становить мінус 56 °С. Починаючи з висоти 30...35 км температура починає різко підвищуватися й на висоті 40 км досягає плюс 30 °С. Вище 60 км температура знову знижується до мінімуму
мінус 75 °С.
Стратосфера характеризується наявністю в ній шару озону (триатомного кисню), який
енергійно поглинає ультрафіолетове сонячне випромінювання. Саме це явище обумовлює підвищення температури в нижній і середній частинах стратосфери з висотою. Озон в основному
зосереджений у шарі атмосфери на висоті 25...40 км і походження його пов'язане з дисоціацією
кисню під впливом ультрафіолетового випромінювання Сонця. Якщо б зосередити весь озон у
поверхні Землі, то товщина його шару склала б 2...4 мм. Реально ж ця умовна плівка озону розподілена в шарі атмосфери товщиною близько 10 км. Однак ця умовно тонка плівка озону надійно захищає все живе на Землі, майже повністю поглинаючи міцні ультрафіолетові та інші
некорисні випромінювання.
Одним з найважливіших показників стану атмосфери як середовища проживання людини
є склад її приземного шару. При всьому різноманітті фізичних і хімічних процесів, що протікають в атмосфері, приземний її шар практично залишається незмінним. Дослідження показали:
до висоти 20 км тенденцій до зміни складу атмосфери не спостерігається. На висоті 20...30 км
відзначене невелике збільшення вмісту гелію. Однак ці зміни значно менше тих, які могли б бути обумовлені дією гравітаційних сил. Тому відзначена сталість складу атмосфери обумовлена,
мабуть, інтенсивним її перемішуванням, виникаючими конвективними потоками.
Атмосфера приземного шару являє собою суміш постійних і змінних газів. У групу постійних газів входять азот, кисень, аргон та інші інертні гази, а змінні – діоксиди вуглецю, сірки,
озон, водяний пар.
Основна складова атмосфери, як за об'ємним, так і за масовим вмістом – азот. У вільному
стані на Землі азот перебуває головним чином в атмосфері. У зв'язаному стані в невеликих кількостях азот зустрічається в дощовій, річковій і морській воді, у ґрунті, гірських породах.
Азот входить до складу білкових молекул і багатьох природних органічних сполук. Без азоту не
можуть синтезуватися білкові речовини, без білкових речовин не може утворюватися й протоплазма живої клітини.
Друге місце за вмістом в атмосфері займає кисень. Він має найважливіше значення в життєдіяльності живих організмів, яка супроводжується безперервними витратами енергії. Джерело
цієї енергії – окисно-відновні реакції, протікання яких неможливе без присутності кисню. Без
нього неможливі процеси біологічного окиснення, а отже, і компенсація енергетичних витрат
організму. У зв'язку з цим кисень називають еліксиром життя. Кисень в атмосферу надходить в
основному за рахунок виділення його живими рослинами в результаті фотосинтезу, при якому 1
т органіки вивільнює 1,1...1,3 т кисню. Розрахунки свідчать: щорічно у світі створюється до 1012
т органіки. При цьому в атмосферу виділяється приблизно 1,55 · 10 т кисню, що повністю ком-
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пенсує його витрати - природні та технологічні. Це сприяє підтримці концентрації кисню в атмосфері в цілому на постійному рівні.
Діоксид вуглецю в атмосфері складає всього 0,033 % об.. та 0,046 % мас., або 2,3·1012 т.
Незважаючи на малий вміст діоксиду вуглецю в атмосфері його роль у підтримці життя на Землі досить істотна. Діоксид вуглецю в атмосферу надходить із надр Землі в результаті вулканічних процесів. Його виділяють при диханні людина і тварини. Істотні джерела переходу вуглекислоти в атмосферу – процеси природного окиснення органіки, спалювання органічного палива та ін.
Природні процеси, що відбуваються в біосфері, неможливі без припливу енергії ззовні,
основним джерелом якої є сонячна радіація. Саме діоксид вуглецю в атмосфері сприяє нагромадженню сонячної енергії в біосфері за рахунок фотосинтезу складних сполук вуглецю рослинами й водоростями. Процеси фотосинтезу щорічно дозволяють переводити з атмосфери у зв'язаний стан 1,7·1012 діоксиду вуглецю, що компенсує його вступ від усіх джерел в атмосферу.
Таким чином, вміст вільного діоксиду вуглецю в атмосфері зберігається практично незмінним,
хоча в цілому в часі спостерігається деяке збільшення вмісту CO2 в атмосфері, пов'язане з техногенною діяльністю людини. Останнє свідчить про те, що вже в цей час при досягнутому рівні
промислового виробництва компенсаторні можливості біосфери не в змозі подолати ті величезні техногенні внески діоксиду вуглецю в атмосферу, які на сьогоднішній день становлять майже
25 % природного його вступу.
Інертні гази разом з воднем в атмосфері складають близько 0,0025 %. Утворення інертних
газів в атмосфері пов'язане в основному з процесами природного радіоактивного розпаду. В
останні десятиліття до цього джерела переходу інертних газів в атмосферу додався перехід від
об'єктів атомної енергетики.
Істотний вплив на процеси, що відбуваються в біосфері, може виявляти наявність в атмосфері твердих часток, крапель рідини та ін. Ці частки присутні як у тропосфері, так і в більш
високих шарах. Перехід часток твердих речовин і рідин в атмосферу може бути природним і
антропогенним.
Джерела природного впливу часток твердих речовин і рідин в атмосферу – повітряні потоки, що піднімають з поверхні літосфери й водних басейнів дрібні частки, вулканічна діяльність,
космічний пил. За даними Ю.В.Новікова, 1 см3 повітря, яким ми дихаємо в умовах міста, містить 10-100 тис. дрібних часток, у горах і сільській місцевості – близько 5 тис., над океаном –
ще менше.
Джерела антропогенного впливу зважених часток в атмосферу – промислові викиди, викиди транспорту, сільськогосподарські роботи та ін. Зосередження цих аерозолів (зважених у
повітрі твердих часток і крапель вологи) в атмосфері характерно для районів, де розміщені
промислові об’єкти, великі населені пункти, для територій активного ведення сільськогосподарських робіт. Ці райони з космосу представляються у вигляді брудних плям над поверхнею
Землі, через які нерідко наземні об’єкти навіть не проглядаються.
Присутність механічних домішок в атмосфері може негативно впливати на живі організми
як безпосередньо, так і небезпосередньо – в результаті порушень температурно-вологісного режиму в зонах підвищеного забруднення».
Атмосфера, завдяки сукупності фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів, постійно очищається від забруднюючих її речовин.
Тверді частки осідають з атмосфери під дією гравітаційних сил, коагуляції часток, електричних зарядів Землі та предметів, що перебувають на ній у результаті вимивання з атмосфери
опадами. Останнє відноситься і до газоподібних, і до рідинних забруднень. В результаті атмосфера, як і природа в цілому, нейтралізує й відторгає перехід у неї шкідливих домішків. Ця здатність атмосфери, за словами Ю. В. Новікова, довгий час експлуатувалася людиною бездумно й
хижацьки. Основним способом рятування від відходів виробництва було – і в більшості випадків залишається на сьогоднішній день – викиди їх (газоподібних та аерозолів) у навколишнє середовище, у тому числі й в атмосферу. Ставка робиться на те, що водойми, які викидають в атмосферу ґрунт, речовини, будуть знешкоджені й перероблені самою природою. Передбачається,
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що захисні ресурси природи суттєво перевершують техногенний вплив. Разом з тим нинішня
практика антропогенного впливу на природу свідчить: технічний прогрес характеризується посиленням такого впливу. У теперішній час діяльність людини виявляє все більш негативний
вплив на природні умови планети. Людство все частіше стикається з регіональними екологічними кризами або передкризовими ситуаціями. Так, до другого півріччя 1990 р. у 68 містах
СРСР (із загальною чисельністю населення близько 50 млн. чол.) концентрація шкідливих речовин в атмосфері в 10 і більше разів перевищувала гранично допустимі концентрації (ГДК).
Особливо несприятлива ситуація склалася в таких містах, як Норильськ, Кривій Ріг, Москва.
Викиди промислових підприємств Кривого Рогу в атмосферу досягли 1,2 млн. т у рік. На оздоровлення повітряного середовища тут щорічно витрачається 50 млн. крб. Це, на жаль, становить
тільки 2,5 % засобів, необхідних для розв'язку проблеми нормалізації повітряного басейну Кривого Рогу на сучасному науково-технічному рівні.
Забруднення середовища виявляють несприятливий вплив на всі сторони життя суспільства: втрачається цінна сировина, знижується врожайність сільськогосподарських культур, гине
рослинний і тваринний світ, руйнуються будинки, спорудження, пам'ятники культури, збільшується зношування транспортних засобів, приладів і пристроїв, погіршуються мікроклімат і
хімічний склад повітря. Все це створює серйозну загрозу для здоров'я й життя людей і може
стати причиною підвищеної захворюваності, передчасного старіння, виникнення важких віддалених наслідків і можливих незворотних змін у майбутніх поколінь.
Незважаючи на це в гонитві за економічною ефективністю виробництва у вкрай обмеженому обсязі (а найчастіше у вигляді півзаходів) використовують ті можливості, які надає технічний прогрес у галузі охорони навколишнього середовища.
У ситуації, що склалася, все частіше стає необхідність докорінної зміни відношення людства до питань охорони навколишнього середовища в цілому й повітряного басейну зокрема. В
противному випадку людству не уникнути загальної екологічної катастрофи.
Забруднення повітряного басейну викидами промислових підприємств
Джерела
забруднення
атмосфери
викидами
промислових
підприємств
–
неутилізовані відходи різних виробництв, що утворюються в результаті обміну речовин і енергії сучасних промислових підприємств з навколишнім природним середовищем. Основними з
цих забруднень є оксид вуглецю CO, діоксиди сірки SO2, оксиди азоту NO, вуглеводні CnHm, пил,
пари кислот, біологічні забруднювачі.
За ГОСТ 17.2.1.01-76 викиди в атмосферу класифікуються за агрегатним станом і масою
речовин, що скидаються в повітряний басейн.
За агрегатним станом викиди підрозділяються на газоподібні, пароподібні, рідкі й тверді.
За кількістю речовин, що викидаються в атмосферу, викиди класифікують за 6 групами: не
більше 0,01 т/доб; понад 0,01 до 0,1 т/доб; понад 0,1 до 1,0 т/доб; понад 1,0 до 10 т/доб; понад
10 до 100 т/доб; більше 100 т/доб.
Залежно від розміру часток тверді й рідкі викиди ділять на чотири групи: рідкі – супертонкий туман ( до 0,5 мкм), тонкодисперсний туман (більше 0,5 до 3,0 мкм), грубодисперсний
туман (більше 3,0 до 10,0 мкм) і бризи (більше 10 мкм); тверді – до 1,0 мкм, понад 1,0 до 10
мкм, понад 10 до 50 мкм і більше 50 мкм.
За наведеною в класифікацією всі забруднення повітряного середовища можуть бути об'єднані у дві основні групи: матеріальні та енергетичні.
Матеріальні забруднення поділяють також на дві підгрупи – хімічно інертні (нетоксичні)
та хімічно активні (токсичні). В ці групи входять газоподібні, рідкі, тверді й змішані забруднення.
За характером впливу на живі організми можна виділити п'ять груп забруднень:
1) загально-соматичні, які при певному кількісному впливі можуть викликати отруєння
всього організму (оксид вуглецю, свинець, ртуть та ін.);
2) дратівливі – що викликають роздратування дихального тракту й слизових оболонок (сірчистий газ, хлор, аміак, оксиди азоту, озон та ін.);
3) сенсибілізуючі, або алергени;
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4) канцерогенні, що викликають злоякісні пухлини, (бенз(о)-пірен, нікель та його сполуки,
оксиди хрому, азбест, радон та ін.);
5) мутагенні, що призводять до генетичних змін (свинець, марганець, радій, уран).
Хімічно інертні забруднення, потрапляючи в організм людини, також можуть виявляти на
нього шкідливий вплив, у тому числі призводити до різного роду захворювань – екзем, алергій,
пневмоконіозів та ін.
Повітряні забруднювачі можуть викликати широке різноманіття проблем, включаючи корозію, ерозію, зменшення видимості, неприємні запахи, збиток рослинам і зерновим культурам, негативний вплив на здоров’я тварин і людей. Вони не тільки впливають на повітря, але
також можуть побічно забруднювати воду, тваринні та людські харчові продукти. Загальна
якість нашого довкілля у деяких випадках може серйозно впливати повітряним шляхом на забруднення і мати серйозну загрозу для виживання людей, тварин і рослин.
Ефект впливу на довкілля залежить від характеру і протяжності джерел повітряного забруднення, де, як і на якій висоті забруднювачі викидаються у повітря, чи виникають хімічні
перетворення при викиді забруднювачів, а також від метеорологічних факторів. Контроль повітряного забруднення часто необхідний для того, щоб захистити довкілля і здоров’я людини
взагалі. Необхідно визначити, які повітряні забруднювачі повинні бути перевірені та до якого
ступеня вони повинні бути знижені. Спроби управління всіма забруднювачами з усіх джерел
непрактичні і непотрібні.
Головним джерелам повітряного забруднення повинен бути наданий найвищий пріоритет
при моніторингу і управлінні їх впливом на загальне здоров’я людей і довкілля. Найбільші викиди, що містять особливо токсичні складові, повинні піддаватися спеціальному моніторингу.
Ідеальна процедура управління повинна вести до зменшення впливу різних типів повітряних
забруднювачів до рівнів, що не становлять загрозу загальному здоров’ю населення чи стану
довкілля.
Незважаючи на кончу потребу в захисті довкілля, управляючи повітряними викидами забруднювачів, найбільш важливою передумовою є відповідна ідентифікація джерел, значних
повітряних забруднювачів та їхнього моніторингу. Існують численні індивідуальні джерела повітряного забруднення, але головні вихідні категорії включають промислові/комерційні та побутові джерела, дорожні перевезення і природні джерела.
Інформація про вплив деяких повітряних забруднювачів на здоров’я населення наведена
у табл. 3.1.
3.1. Вплив забруднювачів на здоров’я людини
Забруднювач
Озон

Проблеми здоров’я
Дихальний тракт

Повітрякапельні частки

Роздратування горла і очей

Оксид вуглецю
Гідрокарбонати
Диоксид сірки
Диоксид азоту
Свинець
Азбест
Берилій

Серцево-судинні, нервова і легенева системи
Специфічна небезпека для здоров’я
Дихальний тракт
Дихальний тракт і ушкодження легенів
Затримка в розвитку і ушкодження мозку дітей
Рак легенів
Хвороба легенів

Ртуть

Мозок, ниркова і шлунково-кишкова хвороба

Спеціального значення надається таким забруднювачам: частки речовини, дим, диоксид
сірки, оксид вуглецю, диоксид азоту, озон, формальдегід, сірчана кислота, гідрохлориди, гідросульфіди, свинець, поліциклічні ароматичні вуглеводні та токсичні органічні речовини (вклю243

чаючи диоксин, метилізоціанат), які викидаються у випадках промислових аварій, безпосередні
складові диму тютюну, мікроорганізми, пилок і алергенний пил. Промислові процеси спричиняють
велику різноманітність повітряних забруднювачів, які можуть мати значний негативний вплив
на довкілля чи на людину. Ці впливи включають гірську промисловість, обробку руди і загальне виробництво хімікалій. Особливі проблеми можуть також виникати, наприклад, з викидами
теплових електростанцій та ділянок спалювання і в нафтохімічній, вугільній, сталеливарній галузі та цементної промисловості.
Існують чимало прикладів, у яких повітряні забруднювачі внаслідок людської діяльності
викликали серйозні проблеми типу помітного зменшення видимості, збитків для рослин, відзначеною корозією матеріалів і структур, смертних випадків тварин і людини. Повітряні забруднювачі, подібно вуглекислому газу, окисам азоту, метану, і хлорфторуглеводородам (CFC) були визначені відповідальними за кислотні дощі, “парниковий ефект” і руйнування захисного
шару озону Землі.
Управління якістю повітря – термін, який використовується для опису функції, які включають правила управління, стратегію управління, припустимі повноваження для виконання
стратегії управління, інвентаризацію викидів, мережі спостережень атмосфери, системи управління даними, укомплектування персоналом організації і фінансування, системи, для аналізу
скарг і операції відбору проб. Управління якістю повітря, включає розгляд різних, стратегії
управління, які повинні у кінцевому рахунку вести до захисту довкілля і загального здоров’я
населення.
Розробка науково обгрунтованої системи регулювання якості довкілля, в т. ч. і атмосферного повітря, припускає, перш за все, встановлення таких рівнів антропогенного впливу на довкілля, які не завдавали би шкоди як людині, так і популяціям рослин та тварин, біогеоценозу в
цілому. Відповідно визначенню ВООЗ, забруднення повітря має місце, коли одна із декількох
забруднюючих речовин, або їх суміші містяться у повітрі у таких кількостях і так тривало, що
складають небезпеку для людини, тварин, рослин або майна, сприяє нанесенню шкоди, або тим
чи іншим чином негативно впливають на самопочуття людини та стан її майна.
Первинні і вторинні стандарти якості атмосферного повітря повинні включатися до програми управління якістю повітря: первинні стандарти, основані критеріях якості повітря, дозволяють встановити адекватний запас міцності захисту загального здоров’я, у той час як вторинні стандарти, також основані на критеріях якості повітря, встановлюються для захисту
об’єктів, тварин, власності та матеріалів.
Основні параметри національних стандартів якості повітря у США наведені у табл. 3.2.
Вимоги первинних і вторинних стандартів відрізняються тільки для двоокису сірки і часток.
3.2. Основні параметри національних стандартів США
Забруднювач
Частки

Диоксид сірки
(SO2)

Диоксид азоту (NО2)

Первинний стандарт
Час усередКонцентрація
нення
Щорічне
75 мкг/м3
середнє
геометричне
24 години
260 мкг/м3
(0,03 ррм)
Щорічне
80 мкг/м3
середнє
арифметичне
(0,14 ррм)
24 години
365 мкг/м3
Щорічне
(0,53 ррм)
середнє
100 мкг/м3
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Вторинний стандарт
Час усередКонцентрація
нення
Щорічне
60 мкг/м3
середнє
геометричне
24 години
150 мкг/м3
3 години

(0,5 ррм)
1300 мкг/м3

такий же

такий же

Забруднювач
Оксид вуглецю (CO)
Озон (О3)
Свинець (Pb)

Первинний стандарт
Час усередКонцентрація
нення
арифметичне
(9 ррм)
8 годин
10 мкг/м3
(35 ррм)
1 година
40 мкг/м3
Максимум що- (0,12 ррм)
дня
235 мкг/м3
Максимум що- 1,5 мкг/м3
кварталу середній

Вторинний стандарт
Час усередКонцентрація
нення
такий же

такий же

такий же

такий же

такий же

такий же

такий же

такий же

Керівництва ВООЗ заохочують використання різними країнами стандартів щодо якості
повітря для оцінки впливу на здоров’я людини, а також на рослини, тварини тощо різних забруднювачів повітря. Значення керівництв ВООЗ стосуються рівнів забруднювачів, які основані на самих малих побічних ефектах для здоров’я населення із включеним запасом.
Перед здійсненням програми моніторингу якості повітря повинна бути підготовлена
відповідна інвентаризація викидів. Мета такого опису – здійснити облік повітряних джерел
забруднення для конкретної області та визначати типи і величину забруднення.
Інвентаризації викидів використовуються для: планування умов у різних областях; визначення програми моніторингу та інтерпретації отриманих результатів; встановлення стандартів
викидів; оцінка концентрації повітряних забруднювачів для різних метеорологічних умов;
встановлення базових рівнів заданих концентрацій повітряних забруднювачів і прив’язка їх до
тенденцій розвитку; демонстрація сезонного і географічного поширення повітряних забруднювачів у
визначеній галузі; допомоги у встановленні пріоритетів програми контролю за забрудненням повітря.
При проведенні інвентаризації викидів необхідно виконати: класифікацію забруднювачів,
що викидаються, і джерел цих забруднювачів; визначити якість і кількість забруднюючих матеріалів; визначити кількість оброблених чи спалених матеріалів; визначити коефіцієнти забруднення довкілля відходами виробництва для забруднюючих матеріалів; обчислення дозволеного
обсягу викидів для кожного забруднювача.
Наступні п’ять основних повітряних забруднювачів узагалі включаються до інвентаризації
викидів: оксид вуглецю, вуглеводні, окиси азоту, частки і окис сірки. Однак, вимірювання
фотохімічних оксидантів (наприклад, озону) іноді заміняється вимірюванням вмісту вуглеводнів. Джерела викидів включають стаціонарні чи пересувні джерела, промислові процеси і утилізацію твердих відходів. ВООЗ установила критерії, пов’язані з різними типами викидів забруднювачів для різних класів джерел викидів.
Фактичний моніторинг рівнів забруднення повітря – істотна вимога в управлінні та контролі якості повітря. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) стала центром глобального
атмосферного моніторингу. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї № 1721 (XVI) від
20.12.61 р. про міжнародне співробітництво у використанні в мирних цілях космосу, ВМО
сформулювала плани нової всесвітньої погодної системи, що одержала назва Всесвітня вахта
погоди (WWW), яка включає три глобальних системи: спостереження; телекомунікаційна система і обробки даних.
У 1970 р. Виконавчий комітет ВМО прийняв пропозицію про встановлення глобальної
системи моніторингу атмосферного забруднення. Мережа, складається з двох типів станцій:
регіональні станції повітряного забруднення – станції, призначені для того, щоб показати
віддалені зміни в атмосферному складі через зміни в регіональних діях використання землі чи
інших діях (аналізуються проби для SO4-, CI-, NH4+, NO3-, Ca++, Mg ++, K+, важких металів,
лужності, провідності тощо); базові станції повітряного забруднення – станції, призначені для
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документування віддалених змін в атмосфері, значення специфічних параметрів для прогнозування погоди та клімату з мінімальним впливом локальних чи регіональних факторів (аналізуються такі параметри як мутність, хімічний склад осадження (як на регіональних станціях), вуглекислий газ у повітряних пробах).
Додаткові параметри, які вимірюються на базових станціях на альтернативному базисі
такі: диоксид сірки; гідросульфід; оксиди азоту (NO і NO2); оксид азоту (N2O); аміак; озон на
наземному рівні; загальний озон; метан; конденсації ядра (ядра Aitken); поширення великих
часток; важкі метали (Pb, Hg, Cd) у повітрі; загальна кількість легких вуглеводневих складових
(крім метану); загальна кількість води, що осаджується; склад сухих радіоактивних опадів (Cl-,
SO2-, NH4 +, Ca ++, Mg ++, Na +, X +); оксид вуглецю.
Спектр моніторингу повітряного забруднення дуже широкий. Для його здійснення необхідно: вибрати станції моніторингу для здійснення відбору проб навколишнього повітря, фізичного і хімічного аналізу, повітряних проб і інтерпретації результатів, і, звичайно, великовартісне устаткування. Моніторинг якості повітря – часто комплексний і вимагає значної експертизи
для отримання задовільних результатів. Моніторинг рівня забруднювачів у повітрі щодо їх
негативного впливу на довкілля, включаючи вплив на здоров’я, важливий для вивчення ефективності програм контролю за забрудненням повітря.
Контроль за забрудненням повітря має такі основні складові: спостереження як віддалених, так і короткочасних тенденцій; оцінка відповідності стандартам якості повітря; оцінка
здоров’я населення і негативного впливу на довкілля; планування; затвердження моделей дисперсії, які використовують математичні підходи моделювання, з метою прогнозування рівнів
забруднення повітря; ефективність заходів управління.
Статтею 43 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” передбачено, що збір,
обробка, збереження та аналіз інформації про стан атмосферного повітря здійснюються у рамках ДСМД органами Мінекоресурсів, МОЗ, а також підприємствами, установами і організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.
Постановою КМУ від 09.03.99 р. № 343 затверджений Порядок організації та проведення
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. Зазначений Порядок встановлює основні
вимоги до організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря,
визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних органів виконавчої влади в
організації та проведенні моніторингу.
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря (далі - моніторинг атмосферного повітря) проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації
про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня
небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у
галузі охорони атмосферного повітря.
До об’єктів моніторингу атмосферного повітря належать: атмосферне повітря, у т. ч.
атмосферні опади; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До суб’єктів моніторингу атмосферного повітря належать Мінекоресурсів (атмосферне повітря та опади, джерела
промислових викидів в атмосферу), Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) (атмосферне
повітря, джерела викидів в атмосферу в зонах радіоактивного забруднення), державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ (атмосферне повітря у місцях проживання і відпочинку
населення), їх органи на місцях, підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.
Для координації та вирішення поточних питань, пов’язаних із проведенням моніторингу
атмосферного повітря, при Мінекоресурсів створюється постійно діюча міжвідомча комісія з
проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, положення про яку затверджує Мінекоресурсів за погодженням з іншими суб’єктами моніторингу атмосферного повітря.
Моніторинг атмосферного повітря проводиться Мінекоресурсів разом з іншими суб’єктами моніторингу атмосферного повітря в рамках програми проведення в Україні моніторингу атмос246

ферного повітря та відповідних регіональних (місцевих) програм.
У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря одержуються: первинні
дані контролю за викидами та спостережень за станом забруднення; узагальнені дані про рівень
забруднення на певній території за певний проміжок часу; узагальнені дані про склад та обсяги
викидів забруднюючих речовин; оцінка рівнів та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.
Набір речовин, забруднюючих повітря, дуже широкий, це: газоподібні неорганічні речовини (SO2, H2S, NO2, Cl2,CO, SiF4); мінеральні кислоти (HCl, HF, H2SO4, HNO3); радіонукліди
(стронцій-90, цезій-137, йод-129, плутоній-240, радій-226, амеріцій-241); прості органічні речовини (альдегіди, ефіри, вуглеводні, кетони, феноли, крезоли тощо); речовини з сильним запахом
(наприклад, меркаптани і аміни); поліциклічні вуглеводні (наприклад 3,4-бенз(а)пірен і 1,12бензперілен); пилоподібні речовини і суміші речовин (сажа, летюча зола, вуглевий пил, цементний пил, збагачений оксидами металів, свинцем, миш’яком).
До числа найбільш важливих забруднюючих атмосферне повітря речовин в Україні віднесено: пил, SO2, NO2, CO, свинець, формальдегід, бенз(а)пірен, озон. Під час проведення моніторингу атмосферного повітря в обов’язковому порядку визначається наявність в атмосферному
повітрі загальнопоширених забруднюючих речовин, показників та інгредієнтів атмосферних
опадів, зазначених у списку А (табл. 13.3) За рішенням місцевих органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування, з урахуванням екологічної ситуації в регіоні, населеному
пункті може додатково визначатися наявність в атмосферному повітрі забруднюючих речовин,
зазначених у списку Б (табл 3.3).
3.3. Основні забруднюючі речовини в атмосферному повітрі
Список А – загальнопоширені забруднюючі речовини в атмосферному повітрі,
показників та інгредієнтів атмосферних опадів
ПОКАЗНИКИ ТА ІНГРЕДІЄНТИ АТМОЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ:
СФЕРНИХ ОПАДІВ:
1. Пил.
1. Сульфати.
2. Диоксид сірки.
2. Хлор.
3. Оксид вуглецю.
3. Азот амонієвий
4. Диоксид азоту.
4. Нітрати
5. Свинець та його неорганічні сполуки (в 5. Гідрокарбонати.
перерахунку на свинець).
6. Натрій.
6. Бенз(а)пірен.
7. Калій
7. Формальдегід.
8. Кальцій
8. Радіоактивні речовини (за погодженим 9. Магній
переліком).
10. рН
11.Кислотність
Список Б – забруднюючі речовини, моніторинг яких проводиться на регіональному (локальному) рівні
18. Ртуть та її сполуки
1. АМІАК.
2. Анілін (у перерахунку
19. Сажа (у перерахунку на
на нікель)
залізо)
3. Бензол
20. Сірководень
4. Водень хлористий
21. Сірковуглець (у перерахунку на кад5. Водень ціаністий
мій)
6. Етилбензол (у перерахунку
22. Толуол
на ртуть)
23. Фенол
7. Залізо та його сполуки
24. Фтористий водень
25. Хлор
8. Кадмій та його сполуки
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9. Кислота азотна
10. Кислота сірчана
11. Ксилол
12. Марганець та його сполуки
13. Мідь та її сполуки
14. Миш’як та його сполуки
(у перерахунку на миш’як)
15. Нікель та його сполуки
16. Озон
17. Оксид азоту

26. Хлоранілін (у перерахунку на диоксид
27. Хром та його сполуки марганцю (у
перерахунку на хром)
28. Цинк та його сполуки
(у перерахунку на мідь)
(у перерахунку на цинк)
29. Радіоактивні речовини
(за погодженим переліком)

В Україні розроблено нормативи для майже 600 хімічних речовин, які забруднюють атмосферне повітря, тому важливо порівняти нормативи лише тих речовин, які контролюються у більшості країн: пил, диоксид сірки, диоксид азоту, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, формальдегід,
свинець. Вказані речовини, які характеризують якість атмосферного повітря в Україні, співпадають з основними речовинами, прийнятими в інших країнах, однак перелік основних забруднюючих речовин в Україні дещо ширший.
Для усіх зазначених сполук є методи контролю і розроблені нормативи для двох періодів
усереднення: середньодобові за 24 години і 20 хвилин (табл. 3.4).
3.4. Нормативи забруднення атмосфери
Хімічна
речовина

Забруднення за час усереднення, мг/м3
24 години
20 хвилин

Клас
небезпеки

Показник
небезпеки

Пил

0,15

0,5

3

токсичний

Диоксид сірки

0,05

0,5

3

токсичний

Диоксид азоту

0,04

0,085

2

токсичний

3,0 (8 год.)

5,0

4

токсичний

10-6

—

1

канцерогенний

Формальдегід

0,003

0,035

2

алергенний

Свинець

0,0003

0,001

1

нейротоксичний

Оксид
вуглецю
Бенз(а)пірен

У більшості країн використовується середньорічна концентрація, яка регламентується
стандартами міжнародних організацій, але в Україні саме цього нормативу немає (табл. 3.5).
Тому для співставлення отриманих даних щодо забруднення повітря, стандарти України
доцільно доповнити середньорічним нормативом.
Пил. Для України разова (двадцятихвилинне усереднення) допустима концентрація складає 0,5 мг/м3; в інших країнах первинний стандарт знаходиться у межах від 0,2 мг/м3 (Японія)
до 0,5 мг/м3 (Чехія). Середньодобова концентрація, прийнята в Україні як гранично допустима,
дорівнює 0,15 мг/м3; в інших країнах: 0,1 мг/м3 (Японія) – 0,26 мг/м3 (Великобританія). В той же
час в деяких країнах прийнято середньорічну ГДК на рівні 0,05 мг/м3 (США) – 0,15 мг/м3 (Німеччина).
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3.5. Стандарти забруднення атмосфери
Речовина
Пил
Сажа

Стандарти забруднення за час усереднення, мг/м3
Україна
ВООЗ
ЄС
24
24
річне
20 хв. річне 24 год. 1 год. річне
1 год.
год.
год.
—
0,15
0,50
0,060,120
— 0,04- 0,10—
0,09
0,06 0,15
—
0,05
0,150
0,06
0,125
—
—
—
—
—

0,05

0,5

—

0,04

0,085

0,040,06
—

—

3,0

5,0

—

—

0,0001

—

Формальдегід

—

0,003

0,035

—

—

—

Свинець

—

0,0003

0,001

0,0005

—

—

Диоксид сірки
Диоксид азоту
Оксид
вуглецю
Бенз(а)пірен

0,125

—

0,150

0,4

10,0
30,0
(8 год.)
0,0001
—
—

0,080,12
—

0,250,35
0,135

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Диоксид сірки. Разова (двадцятихвилинне усереднення) допустима концентрація в Україні
прийнята на рівні 0,5 мг/м3 і корелюється з аналогічними первинними стандартами інших країн:
0,4 мг/м3 (Німеччина) –0,5 мг/м3 (Чехія, Фінляндія). В той же час середньодобова гранична концентрація, прийнята в Україні (0,05 мг/м3), знаходиться на більш низькому рівні, ніж в інших
країнах. Особливо значні розходження з первинним стандартом США (0,365 мг/м3), Великобританії та Фінляндії (0,200 мг/м3). Порівняно зі стандартами Японії, Канади, Італії, Чехії український стандарт має значення нижче у 1,5-3 рази, в той же час в більшості країн прийнята середньорічна допустима норма, яка відсутня в Україні. Але український середньодобовий норматив хоча і близький, але все ж дещо нижчий у порівнянні із зарубіжними середньорічними стандартами, що свідчить про значні розходження первинних нормативів диоксиду сірки з міжнародними стандартами.
Диоксид азоту. Українські нормативи диоксиду азоту як короткочасові, так і довгострокові, значно відрізняються від тих, які прийняті в інших країнах. Особливо різкі відхилення спостерігаються для стандартів 20-хвилинного усереднення: в Україні – 0,085мг/м3, тоді як в Німеччині – 0,2 мг/м3, Фінляндії – 0,3 мг/м3, Канаді – 0,4 мг/м3; в США, Японії, Великобританії
такий час усереднення взагалі відсутній. Середньодобовий норматив України у 2,5 рази нижче
за норматив Чехії (0,1 мг/м3), у 5 разів нижче за стандарти Канади, Франції (0,2 мг/м3) і співпадає лише із стандартом Японії (0,04 мг/м3).
Що стосується середньорічного стандарту, то він відсутній в Україні але прийнятий в багатьох країнах: в Канаді він знаходиться на рівні у 1,5 рази вищому, Німеччині (0,08 мг/м3) у 2
рази вищому і США (0,1 мг/м3) у 2,5 рази вищому ніж середньодобовий норматив в Україні.
Оксид вуглецю. Нормативи оксиду вуглецю, прийняті в Україні, за часом усереднення аналогічні тим, що інших країнах, але їх рівень нижче: 20-хвилинна концентрація в Україні нижче
у 3 рази в порівнянні з стандартами Канади (15,0 мг/м3) і у 8 разів в порівнянні з стандартами
США, Великобританії, Італії (40,0 мг/м3). Середньодобовий норматив України у 2 рази нижче
ніж в Канаді (6,0 мг/м3), у 3,3 рази нижче ніж в США, Великобританії (10,0 мг/м3).
Свинець. Первинний середньодобовий норматив, прийнятий в Україні, у 5 разів нижче ніж
у США (0,0015 мг/м3) і майже у 7 разів менше ніж у Німеччині (0,002 мг/м3). До того ж в Україні є ще норматив короткочасового усереднення — 0,001 мг/м3.
Що стосується інших речовин (формальдегід, бенз(а)пірен), то для них первинні стандарти
в інших країнах відсутні. При порівнянні нормативів України з стандартами ВООЗ та ЄС
спостерігаються ті ж залежності: для України притаманні нормативи 20-хвилинного
усереднення та середньодобові, в той час як за рекомендаціями ВООЗ та для країн ЄС пріоритет
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віддається середньодобовим та середньорічним нормативам. Первинні середньодобові
нормативи України для бенз(а)пірену, сажі, диоксиду сірки та свинцю відповідають або близькі
до середньорічних стандартів, рекомендованих ВООЗ; для диоксиду азоту та оксиду вуглецю
час усереднення концентрацій відповідає рекомендаціям ВООЗ, проте рівень нормативів,
прийнятих в Україні, у 3-6 разів нижче. Наведені дані свідчать, що в США для всіх основних
речовин, за винятком диоксиду сірки, вторинні стандарти прийнято на рівні первинних. Тільки
для диоксиду сірки вторинний стандарт дещо вищий. Але, якщо враховувати, що останній має
час осереднення 3 год., а первинний стандарт є середньодобовим, тобто має більший час
усереднення – 24 год., стає зрозумілим розходження в рівнях цих нормативів.
За досвідом Німеччини можна засвідчити потребу в розробці вторинних стандартів для
деяких речовин, що осідають з повітря на грунті та накопичуються там. Це обумовлює забруднення рослин, що вирощуються, як за рахунок прямого осаду, так і через транслокацію
шкідливих речовин. Перш за усе це характерно для важких металів та канцерогенів класу
поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Виходячи з цього, у Німеччині діють екологічні нормативи, які контролюються шляхом спостереження за процесами седиментації та вимірюються
визначенням концентрації на одиницю площі за певний час.
В Україні чинний керівний документ РД 52.04.186-86 “Руководство по контролю загрязнения атмосферы”, який регламентує організацію і проведення спостережень у містах, на
регіональному та фоновому рівнях на території країни, методики хімічного аналізу
концентрацій шкідливих речовин в атмосфері, методи збору, обробки та статистичного аналізу
результатів спостережень. Керівництво обов’язкове для використання для вісх організацій, які
здійснюють спостереження за станом забруднення атмосфери, аналіз проб повітря, атмосферних опадів і снігового покриву для визначення вмісту в них шкідливих речовин.
У зазначеному керівництві детально викладені основні правила з організації проведення
моніторингу (вибір місць розміщення і кількості постів спостережень, програми робіт, проведення
вимірювань), аналізу відібраних проб повітря, атмосферних опадів, снігового покриву, збору,
обробці, статистичному аналізу і надання інформації зацікавленим організаціям.
Мінекоресурсів та його органи на місцях разом з іншими суб’єктами моніторингу атмосферного повітря щорічно узагальнюють оцінки кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин і стану забруднення атмосферного повітря, а також здійснюють прогноз його
змін та впливу на довкілля і стан здоров’я населення. Узагальнені дані подаються відповідним
органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування для прийняття рішень,
пов’язаних із запобіганням негативним змінам у складі атмосферного повітря.
У разі виникнення надзвичайної ситуації (виявлення в атмосферному повітрі однієї або кількох речовин, кількість яких перевищує їх максимальні разові гранично допустимі концентрації, спричиненого аварією, катастрофою, стихійним лихом, що створило загрозу здоров’ю населення, призвело або може призвести до матеріальних втрат) інформація про це повинна негайно
передаватися суб’єктами моніторингу атмосферного повітря органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування разом з пропозиціями про вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха.
Фінансування робіт, пов’язаних з проведенням моніторингу атмосферного повітря, їх науково-методологічне та метрологічне забезпечення, а також взаємовідносини суб’єктів моніторингу атмосферного повітря здійснюються відповідно до Положення про державну систему
моніторингу довкілля, затвердженого постановою КМУ від 30.03.98 р. № 391.
В результаті проведення моніторингу атмосферного повітря одержуються первинні дані
контролю за викидами та спостережень за станом забруднення, узагальненні дані про рівень забруднення на певній території за певний проміжок часу, про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин, оцінка рівнів та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення, складу та обсягів викидів забруднюючих речовин. Мінекоресурсів щорічно проводяться узагальнюючі оцінки кількісного та якісного складу викидів забруднюючих
речовин і стану забруднення атмосферного повітря.
♦♦♦♦♦
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3.4. МОНІТОРИНГ ВОД
Фактори і масштаби забруднення водного басейну промисловими відходами.
Гідросфера – переривчаста водна оболонка Землі, сукупність океанів, морів, континентальних вод (включаючи підземні) і крижаних покривів. Моря й океани займають близько 71 %
земної поверхні, в них міститься близько 1,4·109 км3 води, що становить 96,5 % гідросфери. Сумарна площа всіх внутрішніх водоймищ становить близько 3 % усієї Землі. У льодовиках зосереджено приблизно 1,6 % запасів води гідросфери, а їх площа становить близько 10 % площі
континентів.
Під впливом теплової енергії Сонця з поверхні Світового океану й континентів щорічно
випаровується 577 км3 води (шар 1130 мм). Частина води повертається у Світовий океан у вигляді атмосферних опадів, що формують ланку малого круговороту води в природі. Інша частина у вигляді атмосферних опадів переміщується повітряними масами на континенти, утворюючи стан великого круговороту води в природі, де беруть участь випаровування з поверхні Землі
й атмосферні опади, а також річковий стік, що частково повертається у Світовий океан. Великий і малий круговороти води в природі забезпечують єдність усіх видів води в гідросфері.
Різні частини гідросфери пов'язані один з другим процесом круговороту води в природі.
Однак швидкість їх природного оновлення неоднакова.
Основна маса гідросфери зосереджена в океанах і морях (1 338 · 106 км3). Світовий океан –
замикаюча ланка круговороту води в природі – є колектором річкових вод Землі, щорічно
приймаючи 39000 км3 води. Основні вікові запаси прісних вод Землі (29 · 106 км3) сконцентровані в льодовикових покривах Антарктиди й Гренландії. Підземні води Землі за об’ємом у гідросфері займають третє місце (9,5 · 106 км3), однак в активний водообмін залучена їхня незначна частина.
Прісні поверхневі води Землі (ріки, озера, болота, ґрунтові та підземні води) у загальній
масі гідросфери становлять менше 0,4 %, мають високу активність водообміну, що багаторазово збільшує їхні запаси.
Критерії якості води водних об'єктів
Прісні води згідно з Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами (№
1166-74) підрозділяють на наступні категорії залежно від характеру їх використання:
I – господарсько-питного водопостачання населення та підприємств харчової промисловості;
ІІ – культурно-побутового призначення (для купання, спорту й відпочинку населення);
ІІІ – рибогосподарського призначення для збереження й відтворення коштовних видів риб,
яким притаманна висока чутливість до кисню;
IV – рибогосподарського призначення для інших видів риб.
Для кожної з чотирьох категорій установлені відповідні нормативи на якість води в місцях
водокористування.
Склад і властивості прісноводних об'єктів у місцях водокористування не повинні перевищувати нормативи, наведені.
Під активністю водообміну розуміється швидкість оновлення окремих водних ресурсів гідросфери, яка виражається числом років (або діб), необхідних для їхнього повного оновлення.
Для Світового океану оновлюваність становить 3000 років, підземних вод – 5000, полярних льодовиків – 8000 років.
У руслах рік міститься всього 1200 км3 води, але з урахуванням високої активності водообміну ця величина в річному циклі зростає приблизно в 32 рази.
Ще більша активність водообміну властива запасам вологи в атмосфері, які відновлюються кожні 8-10 днів (36-38 разів на рік). Тому 25-міліметровий шар водяної пари в атмосфері забезпечує не тільки фізіологічні потреби людини, але й нормальне функціонування численних
екосистем на Землі.
Прісні води слід розглядати як найцінніший компонент гідросфери, що пояснюється широким використанням їх у житті людини, промисловості, комунально-побутовому водопостачанні й обводнюванні земель тощо. Проблема глобальних і регіональних балансів прісних вод
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Землі виступає як одна з актуальних проблем гідрології. Масштаби використання прісних вод з
кожним роком зростають, що може привести до «водної кризи», а разом з тим заходи для їхньої
охорони поки ще недостатні.
Використання водних ресурсів в усьому світі збільшується, причому темпи їхніх витрат
зросли в кілька разів завдяки інтенсифікації виробничих процесів, заснованих на впровадженні
нових технологій. Однак темпи будівництва очисних споруд у всіх країнах світу були нижче
темпів водозабору. З'явилися нові види забруднювачів: синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), гербіциди й пестициди та ін. З’явилися нові види забруднень водоймищ: теплове й
біогенне, сільськогосподарські.
Забруднення поверхневих або підземних природних вод – це зміна їхніх фізичних, хімічних або біологічних властивостей, яка може виявитися причиною шкідливого впливу на людину або природу, а також обмежити можливості використання води. Процеси забруднення природних вод обумовлюються багатьма причинами – як природними, так і техногенними.
Різко зросла чимала кількість відходів антропогенного характеру, що скидаються в океани,
моря та ріки. Створення нових галузей промисловості, широке застосування хімії в сільському
господарстві й побуті, використання радіоактивних речовин – усе це дуже ускладнило склад
стічних вод, що надходять у Світовий океан.
Від токсичних сполук, які попадають в окрему частину океану, гине планктон, що приводить до зниження здатності самоочищення води та погіршує газообмін між Світовим океаном
та атмосферою.
Планктон засвоює значну частину вуглекислого газу із земної атмосфери й виділяє більше
половини кисню, що виробляється всією рослинністю. Тому порушення екології океану, скорочення його біологічних ресурсів негативно позначається на чистоті атмосфери.
Щорічно річковий стік виносить у Світовий океан свинцю – 2,3 млн. т, марганцю – 1,6,
фосфору – 6,5, заліза – 320 млн. т. У моря й океани скидають сірчану кислоту та її солі, феноли, пестициди, поверхнево-активні речовини, отрутохімікати, відходи радіоактивного виробництва. В океан щорічно скидається близько 10 млн. т нафти й нафтопродуктів.
Великий обсяг забруднень несуть в океан повітряні маси й дощі. На поверхню водоймищ
щорічно випадає з атмосфери 200 тис. т свинцю, близько 7 тис. т ртуті, до 1 млн. т вуглеводнів,
що містяться у вихлопних газах двигунів, пестициди й інші забруднювачі.
Згідно з класифікацією, прийнятою Міжнародною конвенцією (1972 р.), найнебезпечнішими скиданнями й відходами є наступні:
• хлорорганічні сполуки, що різко знижують здатність фітопланктону до фотосинтезу, а
отже, до виробництва кисню;
• сполуки ртуті й кадмію, що мають сильно токсичні властивості;
• нафта й нафтопродукти, що наносять значний збиток біоценозам морів та океанів через
відсутність ефективних методів очищення;
• сполуки миш'яку, свинцю, міді, цинку;
• нерозчинні у воді відходи багатьох хімічних виробництв, які легко проникають у біологічні системи та накопичуються в трофічних цілях;
• радіоактивні відходи;
• побутові відходи.
У Світовий океан основні забруднення скидають розвинені приморські країни, при цьому
ступінь забруднення вод пропорційний кількості їх населення й рівню розвитку промисловості.
Антропогенному впливу піддаються всі водні ресурси, але основну увагу слід приділяти
їхньому найціннішому компоненту – озерам і річковим водам. Даний вплив на них можна розділити на дві взаємозалежні складові: кількісне та якісне виснаження. Кількісне виснаження річкових вод викликане зменшенням їх середнього річного стоку під впливом факторів господарської діяльності, якісне - пов'язане з розвитком евтрофування, тобто збільшення живильних органічних речовин і забруднення стоками промислового, комунально-побутового та сільськогосподарського генезису.
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Джерела забруднення рік та озер: промисловість, сільське господарство, комунальне господарство, недоочищені стічні води, поверхневі стоки, нафта й нафтопродукти, теплове й радіоактивне забруднення.
Максимальна кількість забруднень надходить із промисловими стічними водами, які мають різний склад і більші обсяги. Наприклад, у стічних водах одного целюлозно-паперового
комбінату міститься така ж кількість органічних речовин, як у стічних водах міста з населенням
2,5 млн. чол.
Специфічні токсичні властивості мають стічні води содових, сірчанокислотних, азотнотукових заводів, електрохімічних виробництв, заводів чорної й кольорової металургії, машинобудівних підприємств, рудозбагачувальних фабрик, рудників по видобутку кольорових металів
– свинцю, цинку, міді, ртуті, уранових руд. Стоки містять оксиди, гідроксиди й солі важких металів, ціаніди, сірчисті сполуки, мінеральні кислоти, луги, сірководень, миш'як, які отруюють
фауну й флору водоймищ, вода в результаті стає непридатною для пиття, водопою, зрошення, а
також для технічного використання.
Стічні води хімічних, коксохімічних, газосланцевих підприємств забруднюють водойми
смолистими речовинами, фенолом, меркаптаном, органічними кислотами, альдегідом, спиртами, барвниками. Токсична дія забруднювачів аналогічна дії неорганічних отруйних речовин і
сполук. Відмінна риса їх - здатність поширюватися на великі відстані (особливо в ріках із сильною течією), у той час як мінералізація їх – процес повільний.
Крім того, розкладання органічних сполук під дією аеробних (або анаеробних) мікроорганізмів супроводжується більшою витратою кисню, що призводить до гострого кисневого дефіциту
у водоймах і водотоках, особливо в зимовий період.
Велику кількість забруднень у ріки й водойми скидають комунально-побутові стоки, тобто
стічні води міст і селищ. Комунально-побутові стоки характеризуються високим вмістом живильних речовин, необхідних рослинам, але разом з тим у них присутні хвороботворні мікроби й
віруси, яйця гельмінтів та інші небезпечні для здоров'я компоненти. Міські стічні води можна
використовувати в тих галузях промисловості, де не потрібна їхня висока якість. У Москві, наприклад, на Курьяновській очисній станції очищують 675 тис. м3/доб. стічних вод для технічного водопостачання 14 підприємств. Аналогічні роботи ведуться в Челябінську, Липецьку та інших містах.
Широко розповсюдженими забруднювачами є синтетичні поверхнево-активні речовини
(СПАР) – миючі засоби, мила, речовини – емульгатори та розчинники, які широко використовуються населенням як для господарсько-побутових цілей, так і в технологічних процесах хімічної, нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної та харчової промисловостях. Вони проявляються у
вигляді скупчень білої піни й приводять до появи різних присмаків і запахів, впливають на самоочисну здатність водойм, організм людини, біологічні об'єкти. Процеси розкладання більшості СПАР відбуваються дуже повільно.
Середнє споживання СПАР на одного мешканця становить 2,5 г/доб. При нормах водовідведення 125...350 л на людину в добу середня розрахункова концентрація СПАР у побутових
стічних водах становить 7...20 мг/л.
Потрапляння у водне середовище органічних і біогенних елементів (фосфору, азоту, калію
та ін.) приводить до інтенсифікації процесів, які сприяють збільшенню біопродуктивності водойм і, в першу чергу, фото- та мікроорганізмів. Зокрема, досить інтенсивно розвиваються синьо-зелені водорості – явище так званого “цвітіння водойм”. У результаті цього виникають замори, що ведуть до загибелі тваринних організмів.
Значний антропогенний вплив на річковий стік виявляє гідротехнічне будівництво. Будівля гребель, великих ГЕС і створення водоймищ викликають у рівнинних районах затоплення
прилягаючої місцевості, і утворення мілководь.
Будівництво водоймищ приводить до збільшення кількості паркої вологи, внаслідок чого
річковий стік у замикаючому створі зменшується на величину, близьку до безповоротних втрат
вологи на випаровування.
На різних ділянках великих річкових систем вплив антропогенних факторів неоднозначний.
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Джерела забруднень водних ресурсів сільським господарством:
• біогенні речовини, що надходять у ріки й водойми в результаті вимивання добрив;
• отрутохімікати (пестициди, інсектициди та ін.), змивані з полів або розпорошені з літаків;
• стік з еродованих земель.
Стік із сільськогосподарських угідь, оброблюваних мінеральними та органічними добривами, містить багато сполук азоту, фосфору, калію та інших елементів живлення рослин, що
приводить до масового розвитку водоростей – «цвітінню» у верхніх шарах. Одночасно порушується гідробіологічний та гідрохімічний режими водойм, а в придонних шарах створюються
анаеробні умови й поступово формується стійка й незворотна сірководнева зона, внаслідок цього використання таких рік і водойм стає скрутним або неможливим.
Навантаження малих рівнинних рік по біомасі не повинне перевищувати 250...300 г/м3 сухої
речовини; а граничне навантаження неглибоких озер по фосфору повинне бути не вище 4 кг/га при часі
перебування води в озері до трьох років.
Більшу небезпеку представляють пестициди, що надходять у водойми з атмосфери та з поверхневими стоками. Пестициди більш ядовиті, ніж численні промислові відходи, вони отруюють воду, негативно впливають на життєдіяльність і розвиток планктонів, водних рослин, риб і
побічно – за харчовим ланцюжком – діють на наземні організми, осідають і накопичуються в
природному мулі, багато пестицидів трансформуються в ще більш токсичні сполуки.
Поверхневий стік вносить забруднюючі речовини в ріки й озера з еродованих земель. Це
великі й дрібні мінеральні частки (твердий стік). У результаті відбувається відмулювання рік та
замулювання озер і водоймищ. У випадку розмиву гумусового шару родючих ґрунтів у поверхневі води надходять в основному біогенні речовини. Утворення наносів та замулювання водойм
викликає їхнє прогрівання; це приводить до різкого зниження кількості кисню в товщі води й
особливо в приземних шарах, що у свою чергу, веде до евтрофування водойм.
Теплове або термічне забруднення водних ресурсів відбувається в результаті скидання нагрітої води, використовуваної для охолодження агрегатів промислових підприємств, атомних і
теплових електростанцій. Теплове забруднення стимулює зріст водоростей, що викликають цвітіння або евтрофування водойм.
Джерела забруднення природних вод нафтою й нафтопродуктами – нафтопереробні підприємства, нафтопромисли на Землі й континентальні пункти та бази, а також річковий і морський флот, особливо великотоннажні судна, танкери-нафтовози.
Процес видобутку нафти пов'язаний з добуванням величезних обсягів так званих пластових вод, які характеризуються високою мінералізацією, і середнім вмістом нафти близько 3 г/л.
У стічних водах нафтопереробних підприємств вміст нафти до 10 г/л. Викид таких вод у ріки й
водойми неприпустимий.
Забруднення вод нафтою являє собою подвійну небезпеку. Насамперед вони отрутні, тобто при концентрації нафтових забруднень більше 0,05 мг/л змінюються смакові якості води, риба набуває неприємного і непереборного присмаку нафти. При концентрації нафти й нафтопродуктів у воді понад 0,6 мг/л гинуть риби, а при їхньому вмісті 1,2 мг/л – планктон і бентос, водоплавні птахи.
Розтікання по поверхні водойми 1 т нафти утворює плівку на площі до 12 км2, яка порушує газо- і вологообмін океану й атмосфери, ускладнює потрапляння у воду кисню, погіршує біохімічний режим водойм, зменшує випар вологи з поверхні.
У теперішній час забруднення природних вод нафтопродуктами почало носити глобальний характер. Близько 80 % усіх проб води, взятих для хімічного аналізу, містять у більшій або
меншій концентрації нафтопродукти. Тому боротьба з нафтовими забрудненнями – один з найважливіших водоохоронних заходів.
Одне з основних джерел забруднення природних вод, небезпечних для здоров'я та життя
людини і тварин – радіоактивні відходи (особливо з тривалим періодом напіврозпаду – стронцій-90, цезій-137 та ін.). Радіоактивні відходи містяться у стічних водах гірничодобувної промисловості, у стоках виробництв, де одержують або використовують радіоактивні елементи,
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стічних водах атомних реакторів і деяких медичних і науково-дослідних установ. Викид таких
вод у природні водойми й водотоки категорично заборонений.
Підземні води. Джерелами забруднення підземних вод можуть бути:
• місця зберігання й транспортування промислової продукції та відходів виробництва;
• місця акумуляції комунальних і побутових відходів;
• сільськогосподарські угіддя, на яких застосовують добрива, пестициди та інші хімічні
речовини;
• забруднені ділянки поверхневих водних об'єктів, що живлять підземні води; забруднені
ділянки водоносного горизонту, природно або штучно зв'язаного із суміжними водоносними
горизонтами;
• ділянки інфільтрації забруднених атмосферних опадів;
• промислові майданчики підприємств;
• свердловини й інші гірські виробітки.
Розділяють мікробне й хімічне забруднення підземних вод. Мікробного забруднення в
основному зазнають ґрунтові води. Джерела забруднення - поля асенізації, фільтрації, скотарні,
вигрібні ями, скидання стічних вод у поглинаючі шпари, ями, колодязі. У підземних водах патогенні бактерії й віруси досить довго зберігають свою життєдіяльність (100 діб і більше).
Джерелами хімічних забруднювачів підземних вод можуть бути: опади після очищення
стічних вод промислових підприємств на очисних спорудах (ставки-відстійники, жужільні ставки, ставки-накопичувачі, ставки-випарники та ін.); склади отрутохімікатів і добрив; солевідвали і хвістоскарбниці, відходи комунально-побутових підприємств; ділянки зберігання сировини
й готової продукції підприємств хімічної промисловості.
У підземні води можуть надходити поверхнево-активні речовини (ПАР), які містяться в
стічних водах, або при поповненні запасів підземних вод і поверхневих джерел, що містять
ПАР.
Останнім часом у підземних водах виявлена наявність особливо небезпечних радіоактивних забруднювачів.
Забруднення, що надходять у стічні води, за фізичним станом умовно можна розділити на
нерозчинні, колоїдні та розчинені домішки.
Відповідно до ГОСТ 17.1.107-77 речовиною, що забруднює воду, є кожна сполука, що викликає порушення норм якості води.
Забруднення, що надходять у водойми і водотоки, підрозділяються на мінеральні, органічні, бактеріальні та біологічні.
Мінеральні забруднення звичайно представлені піском, глинистими частками, різними золами й шлаками, розчинами й емульсіями, солями, кислотами, лугами й мінеральними маслами,
радіоактивними відходами та іншими неорганічними сполуками, важкими металами (ртуть,
миш'як, свинець, кадмій), сірководнем і сірчистими сполуками.
Механічні домішки погіршують органолептичні і фізико-хімічні властивості води, викликають отруєння фауни водойм.
Органічні забруднення містять у собі речовини рослинного й тваринного походження (залишки рослин, овочів, плодів, тканин тварин, клейових речовин та ін.), а також частково техногенні речовини та ін.
До органічних відносять смоли, феноли, барвники, спирти, альдегіди, нафтенові кислоти,
сірку- і хлормісткі органічні сполуки, різні пестициди, ПАР та ін. Ці домішки мають токсичну
дію або виділяють токсичні речовини в процесі розкладання, споживають велику кількість кисню при окисненні, що створює його дефіцит у водоймах, погіршують органолептичні властивості води (мутність, неприємні заходи й присмаки), є смертельними для риб, планктонів і бентосу. Вода при цьому звичайно стає непридатною для вживання. Домішки порушують нормальний гідрохімічний режим рік і водойм, здатні акумулюватися в ланках водних екосистем, виявляючи негативний вплив на наступні покоління (мутагенез).
Бактеріальне й біологічне забруднення властиві головним чином побутовим стічним водам
і стокам деяких промислових підприємств (бойні, шкіряні заводи, фабрики первинної обробки
255

вовни, хутряні виробництва, біофабрики, підприємства мікробіологічної промисловості та ін.).
З побутовими стічними водами й стоками ряду виробництв у водойми попадають хвороботворні бактерії й віруси, збудники інфекцій.
Використання таких природних вод для пиття, купання, миття посуду, овочів, фруктів викликає захворювання холерою, інфекційним гепатитом, дизентерією, черевним тифом, різними
видами гельмінтів та ін.
Нехтування проблемою захисту природних вод від забруднень приводить не тільки до збільшення витрат чистої води, але й до порушення екологічної рівноваги на планеті.
Водовідведення і водокористування
Про виснаження водних ресурсів свідчить той факт, що 1980-1990 рр. оголошені Міжнародним десятиліттям води. Виникнення цієї проблеми пов'язане зі збільшенням споживання
води промисловістю, сільським і комунальним господарствами, з одного боку, і забрудненням
водних джерел – з іншого. Світове виробництво щорічно хімічно зв'язує близько 100 км3 води,
промисловість споживає 215 км3, енергетика – 240 км3, сільське господарство – 420 км3 у рік,
комунальне водоспоживання до 2000 р. складе 920 км3. Загальний сумарний водозабір у цей час
становить близько 3500 км3 у рік. Загальний одночасний обсяг води в ріках земної кулі становить 1200 км3, а річний стік – 32 тис. км3. Темпи зростання водоспоживання оцінюються в середньому по земній кулі в 5-6 %, а в окремих країнах – в 10-12 %.
Нестача чистої прісної води виникає й за рахунок її забруднення. Щорічно в ріки скидається близько 160 км3 промислових стоків, а так як більша частина стічних вод не очищується
або очищується недостатньо, вони забруднюють 4000 км3 річкових вод – більше 12 % усього
річкового стоку. В промислово розвинених країнах ця цифра зростає до 25 %. Припускають, що
в 2000 р. на розведення промислових, сільськогосподарських і побутових стоків може знадобитися весь річковий стік земної кулі (навіть за умови шестиразового розведення замість тринадцятикратного в теперішній час).
Учені вважають, що нинішні пошуки води, цього найнеобхіднішого ресурсу, затьмарили й
золоту лихоманку, і нафтову істерію.
Природні води накопичуються на поверхні землі, в грунтовому покриві та породах, а також під ними і стікають поверхнево як грунтові води чи безпосередньо як поверхневі води (частина атмосферних опадів), що стікають, за виключенням безстічних озер, до морів. На процеси
формування поверхневих вод та їх стоку, як важливі складові частини кругообігу води, здійснюється змінюючий вплив господарської діяльності людини.
Води – це найважливіше природне вирівнююче середовище і природне допоміжне джерело для задоволення потреб людини. Але людина здійснює свій вплив також і на ці природні функції вод, наприклад, на кліматичні та екологічні функції води. Всебічне використання води
людиною має дуже давні традиції. З тих пір, як людина почала вести осідлий спосіб життя і
оселилася на берегах річок, вона почала використовувати воду для задоволення своїх найрізноманітніших потреб та для своєї господарської діяльності.
Протягом певного періоду виникли такі основні напрямки використання води людиною:
рибальство; судноплавство, поромний транспорт; осушення земель для розвитку поселень та
сільського господарства; відбір води для сільського та лісового господарства, для питного та
побутового водопостачання, для охолодження промислових установок; відведення комунальних та промислових скидних вод ї водні об’єкти; гідроенергетика; затримання вод з метою підйому низьких рівнів води; відпочинок біля водних об’єктів.
Вода як життєво важливий природний ресурс швидко стає недостатньої у великій кількості та її якість непередбачувана для забезпеченні в багатьох місцях світу. Ніякий інший ресурс
сам по собі не міг би впливати на всесвітній добробут більше, ніж забезпечення водою в потрібному місці, в потрібний час і в необхідних кількості та якості. Мільйони людей вмирають щороку в країнах, що розвиваються, у значній мірі в результаті неадекватного водопостачання і
забрудненої води.
Безпечна вода – найбільш важливий ресурс для життя, промислового і сільськогосподарського розвитку, для задоволення людських потреб. Отже існує нагальна необхідність правильно управляти якістю всіх типів вод, а ефективний моніторинг – сутність цього управління. Одне з
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найбільш важливих завдань – розроблення програми для контролю якості води на національному,
регіональному і міжнародному рівнях, збору кількісної інформації щодо серйозності та величини
проблем щодо якості води для вірної оцінки і кількості, і якості вод, для ефективного водокористування.
Як правило, в більшості випадків води використовуються комплексно і нерідко види використання води, які важко об’єднати, конкурують один з одним. Чим сильніше людина інтенсифікувала використання водних ресурсів і втручалася у природні функції вод, тим більше вода
віддалялась за своїми властивостями від природного стану. Про це яскраво свідчить “червоний
список” тваринних та рослинних видів, що знаходяться під загрозою повного зникнення.
Збільшення наявних водних ресурсів означає розвиток нових джерел водних ресурсів, але
одночасно заходи щодо багатогалузевого використання та обробки води теж дають внесок у наявні ресурси питної води. Погіршення якості води у багатьох країнах світу – це сфера дій, де
треба встановити пріоритетності щодо усунення відходів та стічного мулу, збереження якості
підземних вод через обладнання надійних площадок для звалищ відходів, підвищення якості
наявних вод.
Природні води, що знаходяться в умовах, наближених до природних, є середовищем для
проживання різноманітних рослинних та тваринних співтовариств і характеризуються високою
самоочисною здатністю. Ці річкові системи протягом тривалого часу не змінюються, отже залишається можливість багатостороннього їх використання і для наступних поколінь. Води, використання яких проводиться за умови збереження їх природних властивостей, дуже підходять
до визначень природних вод.
Води – це усі води, що входять до складу природних ланок кругообігу води, і поділяються
на: поверхневі – води різних водних об’єктів, що знаходяться на земній поверхні; підземні – води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах і морські. Водним об’єктом є сформований природою або створений штучно об’єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, болото, струмок).
Кожен із водних об’єктів зв’язаний із своїм оточенням багатосторонніми зв’язками. Води,
близькі до природних, – основа наших ландшафтів, дуже позитивно впливають на оточення і є
важливою умовою існування видового різноманіття та елементом формування ландшафтної картини. Так, наприклад, річковий мікроклімат (температура, вологість повітря, випаровування)
впливає і на віддалені частини річкової долини. Під час використання вод і проведення охоронних заходів слід звертати увагу на необхідність збереження та розвитку біологічного потенціалу
вод та їх різноманіття та ландшафту, до якого вони належать.
У культурних ландшафтах усі типи вод в більшій чи меншій мірі зазнали впливу наслідків
господарської діяльності людини. Разом із зміною вод відбулися зміни співтовариств живих організмів, що населяють їх, чи живуть біля води. Різноманіття типів вод та різноманіття живих
організмів, що населяють їх у цілому значно скоротилось. При використанні вод та проведенні
заходів з їх збереження необхідно враховувати ці екологічні аспекти. Тільки так можна відновити біорізноманіття природних вод та їх природні функції (здатність до самоочищення і т. п.).
Кожна окремо взята річка є індивідуальною системою, але як для річок, що знаходяться у
природному стані, так і для річок з господарським навантаженням можна знайти спільні властивості та на їх основі провести розробку цілей для приведення вод до стану близького до природного. Чим більше водогосподарські чи природоохоронні заходи будуть враховувати природні особливості, тим екологічнішим буде використання вод. Якщо при використанні вод не враховуються їх природні особливості, то відбувається зсув типових для даної річки факторів формування у напрямку від гирла до витоку.
Врахування екологічних аспектів при використанні та охороні вод означає послідовне
проведення усіх водогосподарських заходів, приймаючи при цьому до уваги питання захисту
природи та інтересів усієї громади. Використання вод та різноманітні заходи на водах повинні
бути обмежені, або і зупинені, якщо внаслідок їх проведення у екосистемах з’являються зміни,
які приносять шкоду загальногромадським інтересам.
Інтенсивне використання вод, що протікають, може привести до невідворотних наслідків.
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При використанні вод можуть бути змінені такі фактори, що визначають місцезнаходження біотопів: швидкість течії, наприклад, при зміні повздовжнього, чи поперечного профілю; донні та
берегові відклади, при застосуванні під час будівництва чужорідного матеріалу; змочений периметр, наприклад при звуженні території, затопленої під час паводків; умови освітлення, наприклад при ліквідації берегових насаджень; пропускна здатність, наприклад при створенні
штучних перепон.
Необхідно використовувати найкращі доступні технології – відомі з літератури чи інших
джерел інформації технології промислового та сільськогосподарського виробництва, що забезпечують найменші на сучасний момент концентрації певних забруднюючих речовин у стічних
водах при однакових інших умовах, та можуть бути отримані і впроваджені водокористувачем
при економічно доцільних затратах.
На рис. 4.1 наведені основні види водокористування.
Cпеціальне водокористування – це такі види водокористування, які регламентовані стандартами якості води, в залежності від того чи досягаються ці стандарти чи ні в кожному водному об’єкті, чи на його ділянці.
Одним з основних наслідків водокористування є скидання стічних вод, тобто частка зворотної води, яка надходить або з одного із існуючих чи того, що утвориться у майбутньому зосередженого (точкового) джерела забруднення. Зворотною є вода, що скидається у поверхневий водний об’єкт за допомогою виготовлених людиною технічних засобів, не залежно від
джерела її походження. Розрахунковий об’єм стоку – об’єм стоку, який використовується при
моделюванні рівномірного скидання стічних вод; масштаб довжини скиду – корінь квадратний
площі поперечного перетину будь якого випуску.

Водокористування
Загальне

Спеціальне

Неспеціальне

використання водних
об’єктів людиною для
задоволення
індивідуальних
потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, забір води з водних
об’єктів без застосування
споруд або технічних
пристроїв та з криниць)

забір води з водних
об’єктів із
застосуванням споруд або технічних
пристроїв та скидання в
них зворотних вод

використання водних об’єктів без
забору води та скидання зворотних
вод, таке як пропуск води через гідровузли; судноплавство; виконання
будівельних, днопоглиблювальних
та вибухових робіт;
видобування корисних копалин і
водних рослин; прокладка комунікацій; виконання бурових і геологорозвідувальних робіт; відгородження частини водного об’єкту для
потреб рибного і мисливського господарства; використання водної поверхні повітряним транспортом

Рис. 4.1. Основні види водокористування

Екологічний стан – це вираження якості структури та функціонування водних екосистем,
пов’язаних з поверхневими та прибережними морськими водами. Він враховує фізико-хімічну
природу води та донних осадів, характеристики потоку води та фізичну структуру водного
об’єкту, але основна увага приділяється стану біологічних елементів екосистеми. Природний
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екологічний стан – теоретичний екологічний стан, якого досяг би поверхневий водний об’єкт за
відсутності людської діяльності. Хімічний стан – вираження ступеню забруднення водного
об’єкту; кількісний стан – вираження ступеню постійного виснаження запасів води підземного
водного об’єкту внаслідок прямого чи непрямого водозабору та змін їх природної швидкості
поповнення.
Оцінка якості води – оцінка умов, які притаманні для водного об’єкта з використанням біологічних досліджень, хімічних аналізів забруднюючих речовин у воді водного об’єкта, а також
проведенням тестів на токсичність. Стан поверхневих (підземних) вод – узагальнене вираження
стану поверхневого водного об’єкту, що визначається його найгіршим екологічним та хімічним
станом. Забруднення води означає зміни хімічного, фізичного, біологічного і радіологічного первинного її складу, викликані людиною чи її втручанням. Загальна токсичність стічних вод –
це сумарний токсичний ефект стічної води визначений безпосередньо за допомогою тесту на
токсичність.
Токсичною забруднюючою речовиною є така забруднююча речовина чи їх комбінація,
включаючи агенти, що викликають захворювання, які після їх скидання, а також експозиції,
споживання, вдихання чи асиміляції в будь-який організм безпосередньо з навколишнього середовища чи непрямим шляхом – через ланцюг живлення викликає (або ж на основі інформації
наявної у адміністратора) смерть, захворювання, аномальні зміни поведінки, канцерогенні захворювання, генетичні мутації, невірне фізіологічне функціонування (включаючи небажані зміни народжуваності) чи фізичні деформації організмів чи їх потомства.
Стандартом якості води є концентрація речовини або значення інших показників якості
води, які не можна перевищувати заради охорони здоров’я населення та живих організмів. Екологічний норматив якості води – це сукупність показників якості води, у разі не перевищення
яких водний об’єкт має багату, збалансовану та стійку екосистему. Нормовані (забруднюючі)
речовини – речовини та групи речовин, для яких законодавством встановлені стандарти чи нормативи концентрацій; забруднення – шкідливі для здоров’я людей та живих організмів зміни
складу і властивостей води водного об’єкту в результаті надходження до нього забруднюючих
речовин.
Наприклад, у Німеччині якість поверхневих вод постійно контролюється з метою попередження потенційної загрози здоров’ю людей, оцінки впливу речовин антропогенного походження на водні екосистеми, реєстрації ступеня забрудненості вод на певний період часу, демонстрації ефективності водоохоронних заходів (обмеження скидів) з допомогою даних про
зміни у складі води. Забруднення вносяться з річковим стоком та через атмосферу, зокрема,
проблеми утворюють надходження поживних речовин, важких металів, органічних галогенів,
нафтопродуктів і радіоактивних речовин.
Навантаження проточних вод органікою, яка піддається біорозкладу, у Німеччині поділене
на сім класів якості (табл. 4.1). Така оцінка якості води базується на виявленні певних організмів або їх комбінацій (індекс сапробності).

4.1. Класи якості води у Німеччині
Клас якості
Клас I
Клас I-II
Клас II
Клас II-III
Клас III

Загальні ознаки
Відсутність або дуже
слабке забруднення
Слабке
забруднення
Помірне
забруднення
Критична ступінь
забрудненості
Сильна
забрудненість

Коротка характеристика
Створи чистої води повсякчасно майже повністю
насичені киснем, малий вміст поживних речовин.
Створи містять слабке неорганічне або органічне
забруднення, з дуже малим споживанням кисню.
У створах помірне забруднення, при значній насиченості киснем, дуже велика різноманітність видів.
Створи містять критичне навантаження органікою
яка споживає кисень; замор риби спричинений нестачею кисню.
Створи містять високі концентрації органіки, яка
споживає кисень, і у більшості випадів малий вміст
кисню; періодично коїться замор риби.
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Клас якості
Клас III-IV

Загальні ознаки
Дуже сильна
забрудненість

Клас IV

Надмірна забрудненість

Коротка характеристика
У створах в основному обмежені умови життєзабезпечення спричинені дуже великими концентраціями
органічних речовин, які споживають кисень, часто
виникають токсичні впливи, риба зустрічається
тільки випадково, на окремих обмежених ділянках.
У створах надмірний вміст забруднюючих речовин
що надходять зі скидами стічних вод, які містять
органіку що споживає кисень; протягом значних
періодів часу спостерігаються дуже малі концентрації кисню, або він зовсім відсутній.

Великомасштабні природоохоронні проблеми можна вирішити тільки за умови міжнародного співробітництва. Багато локальних проблем, таких як охорона підземних вод, є
пов’язаними з міжнародними проблемами через взаємодіючу економічну систему. Проблеми
управління трансграничними водними ресурсами, а також питання міжнародного законодавства
будуть набувати все більшої ваги, так як майже 40 % населення Землі живе у водозбірних басейнах, які перетинають державні кордони, що утворює проблеми з доступом до води, її розподілом, а також трансграничним збереженням якості вод.
Превентивна політика охорони довкілля вимагає не тільки попередження безпосередньої
загрози та ліквідації завданої шкоди, але в першу чергу охорони та розумного використання
природних ресурсів. Відповідальність за водні об’єкти не закінчується на кордонах держави,
тому у ЄС ведеться значна робота із встановлення загальних суворих вимог до охорони вод.
У ЄС розроблено ряд важливих вказівок щодо охорони вод. Існує загальна водоохоронна
директива по скидах речовин у водні об’єкти, з наведенням узгоджених єдиних ГДС, а у багатьох додаткових правилах введені обмеження на скид ряду пріоритетних речовин. Впроваджені
правила з водокористування, які обумовлюють якість поверхневих вод, що використовуються
для питного водопостачання, води для плавання, рибогосподарських вод, вод для вирощування
молюсків. Правила, що визначають вимоги до якості питної води, встановлюють суворі обмеження, наприклад, на концентрацію пестицидів і нітратів.
Федеральний закон Німеччини “Про попередження епідемій” встановлює найголовніші
вимоги до якості питної води. Вода для питних потреб, а також на харчових підприємствах та
точках продажу харчових продуктів має бути повністю безпечною для здоров’я людини і, зокрема, не викликати побоювань щодо присутності у ній патогенів при вживанні або використанні. У додатку до закону наведені ГДК речовин шкідливих для здоров’я та хворобонебезпечних
бактерій, концентрація яких має бути безпечною для здоров’я навіть у разі вживання цієї води
протягом всього життя.
Необхідність підвищення вимог до якості води стає очевидною при з’ясуванні впливу на
якість вод водного об’єкта дозволених скидів стічних вод. Навіть за умови додержання всіх нормативних вимог при застосуванні найкращої наявної технології неможливо повністю позбутися токсичних впливів на водні сукупності організмів або збереження всіх встановлених видів
водокористування, таких як питне водопостачання, промислове та спортивне рибальство. Тут
вирішальну роль відіграють такі фактори як густість населення, ступінь індустріалізації та
об’єм водного об’єкта, який приймає стічні води. Але водні об’єкти забруднюють не тільки зосереджені скиди. Поверхневий стік несе змиви з сільгоспугідь, промплощадок та доріг.
Введення більш вимогливих норм на очищення промислових та побутових стічних вод, а
також розширення та більш вимогливе регулювання сплати за відведення стічних вод – основа
для тенденції до зниження вмісту забруднюючих та поживних речовин у стоках, що скидуються
у водні об’єкти. Особливої охорони потребують підземні води, які є суттєвим компонентом гідрографічного циклу та важливою складовою водних ресурсів.
Підтримка якості підземних вод на рівні якомога ближчому до їх природного стану – це
завдання надзвичайної важливості, якому може зашкодити надходження залишків деяких пестицидів та поживних речовин з сільгоспугідь, а також з ореолів, забруднених промислових
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площадок, захоронень міських та військових відходів, у результаті втрат з підземних трубопроводів. Крім того, ацидифікація грунтів утворює значну потенційну загрозу для підземних вод.
Найважливіші правові норми для використання та збереження природних вод містяться в
різних країнах у Водних кодексах та законі про охорону довкілля, а основними завданнями водоохоронної політики є превентивна охорона вод як складової природоохоронної рівноваги, а
також забезпечення суспільного водопостачання. Однією з основних проблем є забруднення
шкідливими речовинами, такими як токсичні сполуки, стійка органіка, важкі метали. З метою
охорони здоров’я людей, тварин та рослин поверхневих вод шкідливі речовини слід усувати до
мінімуму, який піддається досягненню.
Ефективність управління водними ресурсами можна забезпечити при наявності усвідомлення, знань та фінансових ресурсів. У глобальній стратегії збереження вод перш за все треба
забезпечити передачу знань, технологій та фінансової підтримки країнам, що розвиваються, у
результаті чого ці країни мають набути спроможність вирішувати проблеми водопостачання та
відведення стічних вод. Необхідно розробляти та впроваджувати ресурсозберігаючі, ефективні,
дешеві технології у таких галузях, як сільське господарство, промисловість та комунальне господарство.
До довгострокових цілей управління водними ресурсами відносяться підтримка або відновлення екологічного балансу вод, кількісне та якісне забезпечення питного і промислового водопостачання, забезпечення задоволення всіх інших суспільних потреб у воді. Політика управління водними ресурсами базується на таких основних принципах: пріоритетність надається
превентивності, домагання співробітництва усіх учасників процесів водокористування, розподіл витрат на основі принципу “забруднювач сплачує”, повне відшкодування витрат, вирішення проблем шляхом видачі субсидій на локальному рівні.
Системи моніторингу якості води класифікуються відповідно до виду води: природні, стічні і солоні. Прісноводні системи розроблюються для природних і оброблюваних вод; система
моніторингу стічних вод впроваджуються для аналізу скидів із точкових джерел (наприклад
промислові чи муніципальні скиди); системи солоних вод використовуються для контролю забруднювачів у водах пойм річок чи морях.
Державний моніторинг вод – система збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про кількісний та якісний стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів.
Стаття 21 Водного кодексу України регламентує здійснення державного моніторингу вод з
метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, який є складовою частиною ДСМД і регламентується у визначеному постановою КМУ від 20.07.96 р. №
815 Порядку здійснення державного моніторингу вод (Порядок). Він встановлює основні вимоги до організації державного моніторингу вод, до взаємодії міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади під час його проведення, до забезпечення органів державної виконавчої влади інформацією для прийняття рішень, пов’язаних із станом водного фонду України.
Моніторинг вод здійснюється за параметрами кількості та якості вод з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його
змін та розроблення обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень в галузі використання
та відтворення водних ресурсів. Він здійснюється з метою забезпечення збирання, оброблення,
збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів.
До об’єктів державного моніторингу вод належать: поверхневі води (природні водойми
(озера), водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки), канали та інші водні
об’єкти; підземні води та джерела; внутрішні морські води та територіальне море, виключна
(морська) економічна зона України; джерела забруднення вод, включаючи зворотні води, аварійні скидання рідких продуктів і відходів, втрати продуктів і матеріалів при видобуванні кори261

сних копалин у межах акваторій поверхневих вод, внутрішніх морських вод, територіального
моря і виключної (морської) економічної зони України та дампінг відходів, води поверхневого
стоку із сільськогосподарських угідь, фільтрацію забруднюючих речовин з технологічних водойм та сховищ, масовий розвиток синьо-зелених водоростей; надходження шкідливих речовин
з донних відкладів (вторинне забруднення) та інші джерела забруднення, щодо яких можуть
здійснюватися спостереження.
До суб’єктів державного моніторингу вод належать Мінекоресурсів, державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ, МНС, Мінагрополітики, Держводгосп, Держбуд, їх органи на
місцях, а також організації, що входять до сфери управління цих центральних органів виконавчої влади (табл. 4.2).
Для здійснення моніторингу суб’єктами моніторингу розробляються національні, регіональні, відомчі та локальні програми моніторингу, в яких визначаються мережі пунктів, показники і режими спостережень для водних об’єктів та джерел забруднення вод, регламенти передавання,
оброблення та використання інформації. Програми моніторингу вод розробляються суб’єктами державного моніторингу вод.
4.2. Суб’єкти моніторингу довкілля
Суб’єкт
моніторингу
Мінекоресурсів
МНС
МОЗ
Мінагрополітики
Держводгосп
Держбуд

Об’єкт моніторингу
Поверхневі води, підземні води, морські води,
в т. ч. водні об’єкти у межах природоохоронних
територій; джерела скидів стічних вод, в т. ч.
радіонуклідів
Поверхневі води, підземні води, джерела скидів стічних вод в зонах
радіоактивного забруднення
Поверхневі води, морські води, питна вода у місцях проживання і відпочинку населення
Поверхневі води сільськогосподарського призначення
Річки, водосховища, канали, зрошувальні системи і водойми у зонах
впливу АЕС; поверхневі води у прикордонних зонах і місцях їх інтенсивного виробничого використання, грунтові води, морські води
Грунтові води, питна вода централізованих систем водопостачання,
стічні води міської каналізаційної мережі та очисних споруд

Організація і координація державного моніторингу вод здійснюється Мінекобезпеки.
Суб’єкти державного моніторингу вод удосконалюють або створюють у своєму складі спеціальні
служби, що здійснюють державний моніторинг вод. Під час здійснення державного моніторингу вод
визначаються переліки пріоритетних показників стану водних об’єктів та показників негативного впливу. Поділ моніторингу вод на види наведений на рис. 4.2.
Фоновий моніторинг здійснюється шляхом систематичних спостережень на водних
об’єктах, які не зазнають прямого антропогенного впливу, з метою одержання інформації для
оцінок і прогнозування змін стану водних об’єктів внаслідок промислової та господарської діяльності. Фоновий моніторинг поверхневих та внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської) економічної зони України, підземних вод здійснює Мінекоресурсів. Загальний моніторинг здійснюється з метою виявлення фактичного стану водних
об’єктів, вироблення та прийняття рішень з ефективного використання, охорони та відтворення
водних ресурсів.
Моніторинг на державній мережі пунктів спостережень для поверхневих і підземних вод
здійснюється Мінекоресурсів. Моніторинг антропогенного впливу на водні об’єкти здійснюється шляхом проведення систематичних спостережень за джерелами забруднення вод та якісним
станом водних об’єктів у місцях впливу цих джерел. Моніторинг антропогенного впливу на по262

верхневі та внутрішні морські води, а також води територіального моря і виключної (морської)
економічної зони України здійснюють Мінекоресурсів і підприємства водопровідноканалізаційного господарства, на підземні води – Мінекоресурсів.

Моніторинг вод
Фоновий
моніторинг

Загальний
моніторинг

Кризовий
моніторинг

здійснюється на водних
об’єктах у місцях мінімального опосередненого
антропоген-ного навантаження

складається з моніторингу на
державній мережі пунктів спостережень, моніторингу антропогенного впливу на водні
об’єкти, моніторингу водних
об’єктів у місцях їх використання та спеціальних видів моніторингу

здійснюється у зонах підвищеного ризику та у
зонах впливу аварій і
надзвичайних ситуацій

Рис. 14.2. Поділ моніторингу вод на види
Моніторинг на державній мережі пунктів спостережень для поверхневих і підземних вод
здійснюється Мінекоресурсів. Моніторинг антропогенного впливу на водні об’єкти здійснюється шляхом проведення систематичних спостережень за джерелами забруднення вод та якісним
станом водних об’єктів у місцях впливу цих джерел. Моніторинг антропогенного впливу на поверхневі та внутрішні морські води, а також води територіального моря і виключної (морської)
економічної зони України здійснюють Мінекоресурсів і підприємства водопровідноканалізаційного господарства, на підземні води – Мінекоресурсів.
Моніторинг водних об’єктів у місцях їх використання здійснюється для господарських і
культурно-побутових потреб (забору питної та технічної води, рекреації тощо). Моніторинг дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних і радіологічних показників водних
об’єктів, які використовуються для питних і культурно-побутових потреб, здійснює державна
санітарно-епідеміологічна служба МОЗ.
Держводгосп здійснює моніторинг якісного стану води водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними і хімічними показниками з метою визначення придатності води до використання. Держводгосп та підприємства водопровідноканалізаційного господарства (після споруд водопідготовки) здійснюють моніторинг якості води в районах питних водозаборів за хімічними і біологічними показниками з метою отримання
систематичної інформації про якість води.
Спеціальні види моніторингу включають спостереження на озерах і водосховищах, з науковою метою, для охорони водних екосистем та виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних договорів України. Моніторинг озер і водосховищ, який включає моніторинг антропогенного впливу на них і спостереження за переформуванням берегів та гідрогеологічним режимом прибережних територій, здійснюють Держводгосп і Мінекоресурсів. Моніторинг охорони водних екосистем і транскордонного перенесення забруднюючих речовин здійснює Мінекоресурсів.
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Кризовий моніторинг водних об’єктів здійснюється шляхом систематичних, частіших і
додаткових спостережень за кількісними та якісними параметрами водних об’єктів у зонах підвищеного ризику як на державній мережі пунктів спостережень, так і на тимчасовій мережі, що
встановлюється під час виникнення несанкціонованих чи аварійних забруднень і стихійного
лиха з метою оповіщення та розроблення оперативних заходів щодо ліквідації їх наслідків та
захисту населення, екосистем і власності.
Кризовий моніторинг здійснюють за: витратами та рівнем води водних об’єктів під час загрози та виникнення значних паводків та повеней, на морських гирлових ділянках річок; за гідрометеорологічними параметрами, гідрохімічними і гідробіологічними показниками якості поверхневих і внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської)
економічної зони України на державній мережі пунктів спостережень – Мінекоресурсів; рівнями забрудненості поверхневих і внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і
виключної (морської) економічної зони України у зонах підвищеного ризику та у районах
об’єктів, що стали причиною несанкціонованого скиду чи аварійного забруднення, – Мінекоресурсів; рівнями забрудненості підземних вод у разі коли надзвичайна ситуація може вплинути
на підземні води – Мінекоресурсів; рівнями забрудненості поверхневих вод у районах водозаборів, що знаходяться у зоні впливу аварійних забруднень, та додатково у місцях, які забезпечують необхідну інформацію для прогнозування поширення аварійних забруднень, – Держводгосп; рівнями забрудненості вод у районах водозаборів, що знаходяться в зоні впливу аварії,
стихійного лиха, катастрофи, – державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ.
Спостереження за станом водного об’єкта здійснюється відповідно до загального переліку показників, до якого входять показники, що характеризують кількість водних ресурсів та їх
зміни, якості вод і нормативів екологічної безпеки водокористування, екологічний норматив та
категорія якості води водних об’єктів тощо, що розробляються і затверджуються в установленому порядку.
Якість води є функцією як джерел води, так і питань її використання. Моніторинг проводиться для одержання кількісної інформації щодо поточних рівнів шкідливих чи потенційно
шкідливих параметрів якості води з метою оцінки протяжності забруднення і збитків від нього.
Вона оцінюється як ступінь, у якій вона відповідає встановленим фізичним, хімічним і біологічним нормам для кожного її використання.
У табл. 4.3 наведений перелік показників гідрохімічного та токсикологічного забруднення,
що потребують визначення у воді, а у табл. 4.4 – основні вимоги до параметрів якості питної
води згідно ГОСТ 2874.
4.3. Показники гідрохімічного та токсикологічного
забруднення
Фізичні
1.Температура, оС
2. Запах, бали
3. Прозорість, см
4. Завислі речовини,
мг/дм3
5. Кольоровість, градуси

Показники якості води
Загально-санітарні
1. рН
2. Розчинений кисень, мг/дм3
3. ХСК, мгО/дм3
4. Окислювальність перманганатна,
мгО/дм3
5. БСК5, мгО2/дм3
6. БСК20, мгО2/дм3
7. Лужність, мг-екв./дм3
8. Аміак по азоту, мг/дм3
9. Нітрити, мг/дм3
10. Нітрати, мг/дм3
11. Залізо загальне, мг/дм3
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Специфічні
1. Феноли, мг/дм3
2. Нафтопродукти, мг/дм3
3. Амінопродукти, мг/дм3
4. Нітропродукти, мг/дм3
5. Фтор, мг/дм3
6. СПАР, мг/дм3
7. Хром3+, мг/дм3
8. Хром6+, мг/дм3
9. Мідь, мг/дм3
10. Цинк, мг/дм3
11. Нікель, мг/дм3
12. Марганець, мг/дм3

Показники якості води
Загально-санітарні

Фізичні

12. Фосфати, мг/дм3
13. Фосфор загальний, мг/дм3
14. Загальна жорсткість, мг-екв./дм3
15. Кальцій, мг/дм3
16. Магній, мг/дм3
17. Хлориди, мг/дм3
18. Сульфати, мг/дм3
19. Натрій, мг/дм3
20. Калій, мг/дм3
21. Кислотність, мг-екв./дм3
22. Диоксид вуглецю, мг/дм3
23. Кремній, мг/дм3
24. Мінералізація (сума іонів), мг/дм3
25. Сухий залишок, мг/дм3

Специфічні
13. Алюміній, мг/дм3
14. Кобальт, мг/дм3
15. Кадмій, мг/дм3
16. Ртуть, мг/дм3
17. Фосфорорганічні інтексициди, мг/дм3
18. Тріазинові
гербіциди, мг/дм3
19. Хлорорганічні пестициди, мг/дм3

Урядова політика з управління якістю води повинна мати чітку мету, яка спрямована на
прийняття відповідних стандартів, розробку критеріїв, правил і керівних принципів. Критерії
представляють набір фізичних, хімічних, біологічних, радіологічних і естетичних характеристик якості води. Різниця між стандартами і критеріями – це те, що стандарти отримані з критеріїв і ряду інших факторів.
4.4. Основні вимоги до параметрів якості питної води
згідно ГОСТ 2874
Найменування показника

Норматив, не більше

Мутність, мг/дм3

1,5

Прозорість, м

0,3

Кольоровість, градусів

20 градусів

о

о

Запах при 20 С і нагріванні до 60 С

2 балів

о

Смак і присмак при 20 С

2 балів

Загальна твердість, мг-екв./дм3

7,0

Активна реакція рН

6,0-9,0

Вміст заліза (сумарного), мг/дм3

0,3

Свинець, мг/дм3

0,03

Миш’як, мг/дм3

0,05

Фтор, мг/дм3

0,7-1,5

Мідь, мг/дм3

1,0

Цинк, мг/дм3

5,0

Марганець, мг/дм

3

Амоній залишковий, мг/дм
Берилій, мг/дм

0,1
3

0,5

3

0,0002
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Найменування показника

Норматив, не більше

Молібден, мг/дм3
Селен, мг/дм

0,25

3

0,001

Стронцій, мг/дм

3

7,0

Поліакриламід залишковий, мг/дм3

2,0

Нітрати, мг/дм3

45,0

Поліфосфати залишкові, мг/дм3

3,5

Сухий залишок, мг/дм3

1000

Хлориди, мг/дм3

350

Сульфати, мг/дм3

500

Число мікроорганізмів в 1 мл3 води

100

Число бактерій групи кишкових паличок в 1 л води
(колі-індекс)

3

Стандартні параметри якості води встановлюються на основі одного чи декількох факторів: досвіду і певних критеріїв; технічної та економічної досяжності; результатів біологічних
експериментів (наприклад, визначення біологічної активності); здатності надійного вимірювання параметрів; прикладної програми математичних моделей (наприклад, моделювання ризиків здоров’я) тощо. При цьому враховується, що стандарти повинні бути динамічними за характером.
У табл. 14.5 наведені норми забруднення води за стандартами ВООЗ, США і Канади.
14.5. Норми забруднення води за стандартами
ВООЗ, США і Канади
Норма (не більше) за стандартом
ВООЗ
США
Канада
Первинні стандарти (здоров’я)
Загальна кількість кишкових
0
1-4/100 мол
2-3/100 мол
Мутність, мг/дм3
1-5
1-5
<1
Неорганічні речовини, мг/л
Миш’як (As)
0.05
0,05
0,05
Барій (Ba)
—
1,0
1,0
Кадмій (Cd)
0,005
0,010
0,005
Хром (Cr)
0,05
0,05
0,05
Фтористі з’єднання (F)
1,5
1,5
1-2 (15°C)
Свинець (Pb)
0,05
0,05
0,05
Ртуть (Hg)
0,001
0,002
0,001
Нітрати (N)
10,0
10,0
10,0
Селенів (Se)
0,01
0,01
0,01
Срібло (Ag)
—
0,05
0,05
Органічні речовини, мг/л
Ендрин
—
0,0002
0,0002
Ліндан
0,003
0,004
0,004
Метоксихлор
0,03
0,1
0,01
ЗАБРУДНЕННЯ
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Норма (не більше) за стандартом
ВООЗ
США
Канада
Токсафен
—
0,005
0,005
2-4-D
0,1
0,1
0,1
2,3,5 TP
—
0,01
0,01
Тригалоідировані метани
—
0,10
0,35
Вторинні стандарти (естетика)
Хлориди (Cl), мг/л
250
250
250
Колір, одиниць кольоровості
15
15
15
Запах, балів
0
3
0
Мідь (Cu), мг/л
1,0
1,0
1,0
Залізо (Fe), мг/л
0,3
0,3
0,3
Марганець (Mn), мг/л
0,05
0,05
0,05
Цинк (Zn), мг/л
5,0
500
5,0
pH
75±1
75±1
75±1
Сульфати, мг/л
400
250
500
Сума розчинених речовин, мг/л
1000
250
500
ЗАБРУДНЕННЯ

Результатом здійснення моніторингу є в Україні: первинна інформація (дані спостережень), яку одержують суб’єкти моніторингу вод внаслідок спостережень, узагальнені дані (за
певний проміжок часу або певної території), індекси і комплексні показники, одержані як узагальнення за параметрами, оцінка стану вод та джерел негативного впливу на нього, прогнози
стану вод і його змін, обгрунтовані рекомендації, необхідні для прийняття рішень (на національному та регіональному рівнях). Інформація, здобута і оброблена суб’єктами державного моніторингу вод, є офіційною інформацією.
Водокористувачі, які згідно із законодавством зобов’язані вести спостереження за якістю і
кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, а також за станом
водних об’єктів у місцях скидів (крім підприємств водопровідно-каналізаційного господарства),
не належать до суб’єктів державного моніторингу вод. Їх інформація використовується як допоміжна порівняно з інформацією суб’єктів державного моніторингу вод і включається до
складу офіційної лише після перевірки та підтвердження її вірогідності суб’єктами державного
моніторингу вод.
Суб’єкти державного моніторингу вод зобов’язані безтерміново зберігати первинну інформацію про стан вод і безкоштовно надавати дані спостережень, а також розрахункову інформацію на запит інших суб’єктів державного моніторингу вод та державних органів згідно з програмами моніторингу вод, зазначеними у зазначеному Порядку. Оцінки, прогнози та рекомендації, зазначені у зазначеному Порядку для прийняття рішень, пов’язаних із станом водного
фонду України, подаються: на національному рівні – КМУ; на регіональному рівні – Уряду АР
Крим, обласним, визначеним міським державним адміністраціям.
Прогнозування стану водних об’єктів та його змін здійснюється шляхом математичного
моделювання кількісних і якісних показників води цих об’єктів з метою розроблення рекомендацій щодо реалізації заходів для запобігання можливим негативним змінам і поліпшення існуючого стану цих об’єктів.
Прогнозування змін стану водних об’єктів здійснюють: змін якісного стану води річок
при існуючих та очікуваних скиданнях зворотних вод, виявлення на цій основі найнебезпечніших джерел забруднення вод і підготовка рекомендацій щодо їх усунення – Мінекоресурсів;
змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого господарсько-питного водопостачання у районах водозаборів – Мінекоресурсів; тенденцій змін стану
внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської) економічної зони України – Мінекоресурсів; рівнів (витрат) води у річках та очікуваного притоку води
до водосховищ, а також прогнозування очікуваних рівнів (витрат) води у річках під час проходження повеней і паводків та видачу відповідних попереджень, характеристик льодового режи267

му на річках та водосховищах – Мінекоресурсів; змін рівнів та якості підземних вод, виявлення
основних причин негативних змін і розроблення рекомендацій щодо їх усунення – Мінекоресурсів; змін якісного і кількісного стану вод та геоморфології озер і водосховищ, виявлення на цій
основі головних причин (джерел) погіршення стану цих об’єктів та розроблення рекомендацій
щодо їх усунення – Держводгосп і Мінекоресурсів.
Суб’єкти моніторингу вод проводять спостереження за програмами моніторингу вод і подають в установленому порядку та з визначеною періодичністю Мінекоресурсів власні оцінки
стану вод та прогнози його змін, а також рекомендації, необхідні для прийняття рішень. Узагальнені дані, індекси і комплексні показники для поверхневих, підземних та морських вод подаються щорічно, а узагальнені оцінки — використовуються у відповідних розділах національної (на державному рівні) і регіональної (на регіональному рівні) доповідей про стан довкілля.
Дані спостережень поверхневих вод за фізичними та хімічними показниками подаються
щомісячно і регіональні органи Мінекоресурсів також щомісячно здійснюють аналіз інформації, що надійшла, оцінюють стан водних об’єктів на підвідомчій їм території та готують рішення про вжиття необхідних заходів до поліпшення цього стану.
У разі надзвичайної ситуації, спричиненої аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, уся інформація про аварійне забруднення вод є екстреною і негайно надається суб’єктами державного моніторингу вод, Штабу
Цивільної оборони відповідного рівня для оповіщення в установленому порядку, органам Мінекоресурсів та регіональним підрозділам державної санітарно-епідеміологічній службі МОЗ. У
разі екстремально високого рівня забруднення вод, що безпосередньо не викликає порушення
нормальних умов життя і діяльності людей, уся інформація про ці випадки є першочерговою і
повинна терміново надаватися суб’єктами державного моніторингу вод органові Мінекоресурсів відповідного рівня. Критерії визначення екстремально високого рівня забруднення вод встановлює Мінекоресурсів разом з МОЗ.
Суб’єкти державного моніторингу вод постійно удосконалюють здійснення цього моніторингу з метою забезпечення повноти, вірогідності та своєчасності офіційної інформації про
стан вод, антропогенні дії на них, а також про вплив цього стану на екосистеми і здоров’я населення.
З цією метою суб’єкти державного моніторингу вод мають здійснювати заходи щодо:
забезпечення методиками надійного визначення показників складу і властивостей води на рівнях установлених нормативів, зокрема ГДК; методичної узгодженості спостережень і розрахунків, порівнянності інформації різних відомств; уніфікації методик спостережень, вимірювань і
лабораторних аналізів; удосконалення та уніфікації бази засобів, приладів і систем контролю;
оптимізації мережі спостережень, складу показників, що визначаються, та періодичності їх визначення; розроблення комплексних оцінок стану вод, моделей прогнозування та алгоритмів підтримки рішень; розроблення сучасних комп’ютерних технологій, створення розподіленого міжвідомчого банку даних; створення національного, регіональних і локальних центрів моніторингу вод як складових відповідних центрів ДСМД.
Організація державного моніторингу вод, зокрема мережі пунктів спостережень та поділ
цих пунктів за категоріями, розроблення регламентів і технології передачі інформації визначаються суб’єктами державного моніторингу вод і коригуються в міру потреби Міжвідомчою комісією ведення державного моніторингу вод. Мінекоресурсів за участю інших суб’єктів державного моніторингу вод розробляє довготермінову програму розвитку і модернізації державного
моніторингу вод, а з метою виконання довготермінової програми розвитку і модернізації державного моніторингу вод його суб’єкти розробляють відповідно до наданих їм повноважень і
подають Мінекоресурсів щорічні плани своєї діяльності у галузі державного моніторингу вод.
Науково-методичне забезпечення державного моніторингу вод здійснюють базові наукові
установи, визначені суб’єктами державного моніторингу вод, а їх наукова діяльність, пов’язана
із здійсненням державного моніторингу вод, координується базовою науковою установою Мінекоресурсів. Метрологічне забезпечення державного моніторингу вод здійснюють базові
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установи, визначені суб’єктами державного моніторингу вод, а їх метрологічна діяльність,
пов’язана із здійсненням державного моніторингу вод, координується базовою метрологічною
установою Мінекоресурсів. Аналітичні лабораторії, що здійснюють державний моніторинг
вод, підлягають обов’язковій атестації згідно з чинним законодавством про метрологію.
Матеріально-технічне забезпечення державного моніторингу вод здійснюється його
суб’єктами відповідно до щорічних планів. Фінансування державного моніторингу вод здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті, позабюджетних
коштів та інших джерел фінансування.
♦♦♦♦♦

3.5. МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ І ВІДХОДІВ
Ґрунтовий покрив – найцінніше надбання народів
Найважливіший компонент землі – ґрунтовий покрив, або ґрунт, – поверхневий родючий
шар земної кори, створений під впливом ґрунтоутворюючих факторів: ґрунтоутворюючих порід, рослинних і тваринних організмів, води, клімату, рельєфу місцевості, а також господарської діяльності людини.
Ґрунт складається з твердої (мінеральної й органічної), рідкої (ґрунтова вода) і газоподібної фаз. У свою чергу, ґрунтоутворюючі породи містять у собі мінеральні компоненти, що
беруть участь у ґрунтоутворенні. Вони регламентують фізичні властивості (проникність, швидкість пересування речовин у ґрунті, тепловий режим), мінералогічний і хімічний склади ґрунту.
Один з істотних факторів ґрунтоутворення – час; один сантиметр ґрунту формується від
декількох сотень до тисячі років.
У ґрунтах виділяють верхній – найцінніший шар, що містить гумус (продукти розкладання
організмів і органомінеральних речовин); середній шар, що включає в основному мінеральні
компоненти, нижній шар, що складається з малозмінних продуктів руйнування материнської
гірської породи. Потужність ґрунтових шарів змінюється в досить широких межах, однак звичайно не перевищує декількох метрів (переважно в чорноземах).
Значна роль у ґрунтоутворенні належить рослинності, яка практично є єдиним творцем
первинних органічних речовин.
Клімат регламентує теплофізичні процеси в ґрунті, до деякої міри формує водний режим
ґрунту за рахунок атмосферних опадів та їх випаровуваності. Рельєф місцевості безпосередньо
пов'язаний з перерозподілом по земній поверхні теплоти й води.
Забезпечуючи необхідні умови існування всього живого на Землі, ґрунт через рослини
(прямо) і через тварин (побічно) підтримує процеси біосфери, будучи її основою. Ґрунт – елемент біосфери, в якій під дією сонячної енергії відбувається круговорот речовин і енергії.
Обмін речовин між живими організмами й ґрунтом викликаний дією біохімічних факторів.
Біологічний круговорот речовин є більш значущим з огляду формування вигляду Землі і є в
цьому плані грандіозною творчою силою. Цей круговорот речовин здійснюється трьома видами
живих істот: рослинами, тваринами й мікроорганізмами, причому кожний з них виконує свої
функції.
Рослини мають унікальну здатність створювати органічну речовину з неорганічних – вуглекислого газу, води, мінеральних солей, кисню, азоту тощо. Цей процес, що відбувається в
особливій речовині – хлорофілі – під дією світової сонячної енергії і називається фотосинтезом,
має вирішальне значення для життя на Землі.
Тварини є споживачами органічної речовини, утвореної в зелених рослинах. При цьому
одні з них (наприклад, травоїдні) вживають у їжу безпосередньо рослини, інші (хижаки, паразити) – тварини, які вживають рослинну їжу.
Мікроорганізми вживають розкладені рослини та тварини і мінералізують їхню органічну
речовину. Мінеральні залишки знову вступають у круговорот, який втягується в нього рослинами.
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Крім цього ґрунт – природний приймач різних відходів і забруднень, що утворюються в
результаті природних явищ і господарської діяльності людини, що визначає її важливе санітарне значення.
Одна з основних характеристик ґрунту – родючість (тобто здатність забезпечувати рослини необхідною кількістю живильних елементів, води й повітря), яка пов'язана із ґрунтоутворювальним процесом і господарською діяльністю людини.
Ґрунт – основа для одержання врожаю сільськогосподарських культур, необхідних для існування людини. Вона – першоджерело всіх матеріальних благ: продуктів живлення, корма для
худоби, лісоматеріалів та ін.
Найцінніші в сільськогосподарському відношенні оброблювані (орні) землі виділяються
під ріллі, багаторічні насадження й плантації; такі землі розташовуються в основному в лісостепових і степових районах. Більшу частину сільськогосподарських земель займають луги й пасовища.
Ґрунт являє собою незамінний природний ресурс. Як би не були досконалі способи вирощування рослин без ґрунту (гідропонний, пластопонний, аеропонний), вони ні в якій мірі його
замінити не зможуть. Тому завдання першорядної важливості – підтримати здатність ґрунту до
самооновлення в процесах ґрунтоутворення, тобто перед людством постало питання не екстенсивної, а
інтенсивної технології оброблення, раціонального використання та охорони землі в цілому.
Землі, які використовуються або можуть бути використані в галузях народного господарства, називаються земельними ресурсами.
На земельних ресурсах базується сільськогосподарська діяльність людини, що поставляє
населенню світу основну масу продовольства й значну частину сировини для легкої промисловості. Оброблювані землі дають 88 % харчової енергії для сучасного людства, 10 % енергії
отримують з природних пасовищ і лісових угідь і лише близько 2 % – з ресурсів Світового океану.
Земля щорічно та в усе більших розмірах вилучається із сільськогосподарського користування й невпізнанно змінює свій вигляд. У зв'язку зі збільшенням населення, розширенням виробництва й будівництва продовжує зменшуватися кількість ріллі, що доводиться на душу населення. В 1953 р. вона становила 1,00 га, в 1965 р. – 0,96 га, в 1970 – 0,91 га, в 1975 – 0,88 га,
в 1982 – 0,86 га. До 1990 р. даний показник знизився по країні (колишньому СРСР) приблизно
до 0,8 га, а до 2000 р. – до 0,7 га. Описана тенденція пояснюється не тільки зростом населення
країни, але й головним чином відводом земель для потреб промисловості, міст, транспорту, порушенням земель гірськими роботами тощо. Щорічно під промислове будівництво виділяється
до 2 млн. га, під розробку корисних копалин – 1,5 млн. га. Такий стан з ґрунтом у колишньому
СРСР відбиває світову тенденцію.
Занадто інтенсивна експлуатація ресурсів Землі веде до їхнього безповоротного знищення.
По суті справи, всі живі організми залежать від тонкого шару ґрунту, яким одягнена земна куля.
І ця плівка стає усе тоншою. В нашому столітті розкрадання ресурсів ґрунту досягло грандіозних масштабів. За кілька десятиліть її було знищено більше, ніж за всю історію людства. За даними ООН, в останній чверті нашого століття на Землі залишалося ґрунту 1,2 млрд. га. Але до
2000-го року 300 млн. га зникне у зв'язку з ерозією ґрунту й, зокрема, у тих місцях, де буде проходити перевипас; ще 300 млн. га будуть поглинатися зростаючими містами. Отже, в 1950 р. у
світі було ріллі 0,24 га/чол.; у 1973 р. – 0,19 га/чол., а в 1983 р. – 0,15 га/чол.
В.Вернадський називав ґрунт біокосною (напівживою) речовиною. На кожному гектарі
ґрунту живуть мільярди бактерій, мікроскопічних рослин і грибів. На одному гектарі в шарі
ґрунту товщиною 1,5 м знаходиться 6...7 т живої речовини. І ця жива речовина, жива маса, що
дозволяє людині знімати врожай, на наступний рік відновлюється. Сантиметр ґрунту формується 1000 років. Для того, щоб виникли чорноземи в кілька метрів товщиною, потрібні десятки
тисяч років. Коли розпочався інтенсивний розвиток сільського господарства, виникла колосальна втрата органічної речовини, накопиченої в ґрунті, – гумусу. В США, а потім в інших країнах гумус зникав зі швидкістю сантиметр у три роки. В результаті, в країни з інтенсивним сільським господарством доводиться вносити все більше добрив .
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Існує чотири головні загрози для ґрунтів у світі: 1) ерозія – механічне руйнування, яке
виникає від води; 2) спустошування: все більше ґрунтів стають непридатними для сільського
господарства через осушення; 3) токсифікація – зараження ґрунтів різними антропогенними
речовинами. Помітимо, що токсифікація нерідко виникає в результаті неправильного зрошення.
Ми, наприклад, пускаємо занадто багато води на поля; випаровуючись, вона тягне солі з глибинних шарів ґрунту; через 3-5 років інтенсивного зрошення поля засоляються, покриваються
кіркою солі, і ми їх втрачаємо; 4) прямі втрати ґрунту в результаті перетворення сільськогосподарських угідь у міста, промислові підприємства, аеродроми, дороги.
Ґрунт – це життя, у відомому сенсі – первинне життя. Тоді рослини, що підживлюються
солями й соками землі, назвемо вторинним життям, а тварин, які прямо або побічно підживлюються рослинами, – третинної. Інакше кажучи, життя рослинного й тваринного світу залежить
від збереженості живої землі. І якщо говорити про обмежені планетарні запаси ґрунту як про
життя, то ми робимо самогубство, втрачаючи їх.
Надзвичайно важлива проблема в цій ланці – поширення пустель. Надмірний випас та
надлишок добрив призводять до ерозії та до того, що ґрунт перетворюється в пил, який у вигляді величезних хмар парить над континентами й океанами.
Кілька років тому Продовольча й сільськогосподарська організація ООН підрахувала: до
середини нашого століття ми втратили половину ґрунтового шару, що колись покривав планету; більше того, до кінця століття буде втрачено половину того, що залишилося. Комітет ООН з
природних ресурсів надав звіт, пророкуючи, що одна третина оброблюваних нині земель може
перетворитися в безплідну пустелю; за один рік площа пустель зросте на 6 млн. га.
Все це говорить про те, що йде процес самознищення. Погоня за більшим виробництвом
овець (скажімо, у Калмикії в деяких місцях пасеться до 20 разів більше овець, ніж це можуть
витримувати пасовища) приводить до того, що вбогі пасовища перетворюються на пустелю.
Серед інших глобальних проблем виділяється проблема лісів. Приблизно
20 % території Землі вкрите лісами, 32 % території Європи зайняте лісами. В колишньому
СРСР площа лісів становить близько 30 %. У звичайних лісів, образно кажучи, багато проблем,
але вони незрівнянні з проблемами тропічного лісу.
Тропічні (дощові) ліси займають близько 6 % поверхні земної кулі, однак вважається, що в
них живе стільки ж видів, скільки в усіх інших екосистемах світу, разом взятих. Йде інтенсивна
їх вирубка. За півтора десятка років винищений ліс на площі, у п'ятнадцять разів переважаючій
територію Швеції.
Якщо зникнення тропічних лісів буде продовжуватися такими ж темпами, то через 50-60
років він може зникнути взагалі, крім Заїра (Африка) та Західної Амазонії (Південна Америка).
Розрахунки з прогнозування свідчать: зведення лісів у Бразилії та Заїрі приведуть до спустошування й потепління в північній півкулі, тобто викличуть величезний кліматичний ефект
уже в недалекому майбутньому. Це може призвести до катастрофічних змін усього живого покриву Землі – її біосфери.
Вплив зникнення дощових лісів на клімат північної півкулі підтверджується, зокрема,
Академією наук США. За суцільної вирубки його оголена Земля сильніше попереднього буде
відбивати сонячне тепло. Це може подіяти на всю циркуляцію повітря, і цілком ймовірно, що
між 40 і 85° північної широти зменшиться кількість дощів. А це може згубно відбитися на виробництві зерна в помірній зоні, так що людству буде ще сутужніше прогодуватися. Зі знищенням лісів зникне багато видів і рослин, і тварин.
Фахівці з генетики й еволюції вважають: що тропіки зіграли основну роль у виникненні
флори помірних областей і людини; тропіки - це та майстерня еволюції, де виникали все нові й
нові її види, які потім мігрували, освоюючи більш прохолодні зони й пристосовуючись до них.
Немає видів непридатних для людини. Є види, користь від яких нам поки що невідома.
Тому зведення тропічних лісів через деревину або тільки тому, що ніде вирощувати нові череди худоби для виробництва м'яса – це божевілля еволюційне, екологічне й економічне. Крім
того, ліси – це легкі планети, що поглинають вуглекислий газ із атмосфери і виділяють кисень.
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На початку нинішнього століття на Землі було більше 10 млн. га лісу. Через 80 років залишилося 2,5 млн. Щохвилини вирубують 2 га лісу.
Отже, ґрунт, будучи основою життя, вимагає вживання негайних заходів зі скорочення її
втрат і відновлення.
Землевідведення та землекористування
Земля – надбання народів, що проживають на даній території. Відповідно до цільового
призначення її можна підрозділити на землі:
1) сільськогосподарського призначення;
2) населених пунктів (міст, селищ міського типу та сільських населених пунктів);
3) промисловості, транспорту, зв'язку, оборони й іншого призначення ;
4) природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
5) лісового фонду;
6) водного фонду;
7) запасу.
Землекористувачі зобов'язані використовувати землі відповідно до цільового призначення
та умовами її надання, здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, ефективно використовувати надану землю, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати
погіршення екологічної ситуації на території в результаті своєї господарської діяльності.
Забруднення земель промисловими викидами
Споживаючи сировину, матеріали, енергію тощо, промислові підприємства виробляють
продукцію та матеріальні відходи.
У результаті промислового виробництва в районах розташування різних підприємств і
місць видобутку корисних копалин, а також нерідко поблизу населених пунктів виникають вогнища індустріальної пустелі з незначною рослинністю й навіть без неї. Ґрунт тут забруднений
промисловими викидами, відходами будівництва, золою теплових електростанцій, породою,
вилученою із шахт і кар'єрів у результаті підземних робіт, залитою нафтопродуктами, побутовим сміттям тощо. Нa таких ділянках ґрунт виявляється настільки зіпсованим, що втрачає родючість.
В 2000 р. маса відходів виробництва у світі перевищила 100 млрд. т; з них до 30 % складуть тверді відходи промисловості, міського й сільського господарства. Головна маса відходів
утворюється на підприємствах наступних галузей промисловості: гірничодобувної (відвали,
шлаки, так звані «хвости»); чорної й кольорової металургії (шлаки, шлами), машинобудування
(стружка); хімічної (фосфогіпс, піритний недогарок, відходи органічних виробництв); лісової і
деревообробної (при заготовці й обробці деревини). Зазначені відходи забруднюють і змінюють земну поверхню.
Земельні угіддя – це землі, які систематично використовуються, або можуть використовуватися для конкретних господарських цілей. До основних земельних угідь, з яких складаються земельні
ресурси України, та від стану яких в значній мірі залежить екологічна ситуація в країні, відносяться
сільськогосподарські, лісові та природоохоронні землі.
Існує велика кількість критеріїв для об’єктивної якісної та кількісної оцінки земельних угідь,
зокрема: структура угідь і грунтового покриву, екологічна стійкість земельних ресурсів (співвідношення стабільних та нестабільних в екологічному відношенні угідь), родючість грунтів (вміст
гумусу, основних елементів живлення рослин тощо), продуктивність орних земель (урожайність
основних сільськогосподарських культур), продуктивність кормових угідь (урожайність сіна) тощо
– землі сільськогосподарського призначення; структура лісових земель, продуктивність земель лісового фонду (лісистість, бонітети лісів, повнота насаджень, запаси головних лісоутворюючих порід,
середній приріст деревини на 1 га вкритої лісом площі) – землі лісового фонду; структура земель
природно-заповідного фонду (ПЗФ) за категоріями, розміщення та кількість об’єктів ПЗФ в областях, доля земель ПЗФ в структурі земельних ресурсів кожної області – землі природно-заповідного
фонду.
Площі сільськогосподарських земель в різних районах України займають від 35 до 76 %.
Ступінь розораності цих земель характеризує їх екологічну стійкість. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті райони, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабіль272

ними угіддями (сіножаті, пасовища, землі вкриті лісом, чагарником, болота).
Лісовим фондом є сукупність лісових та нелісових земельних площ, призначених для ведення
лісового господарства. До нього входять землі, вкриті лісовою рослинністю, не вкриті, але які підлягають залісненню, зайняті лісовими шляхами, просіками, протипожежними розривами, а також нелісові землі, зайняті спорудами для веденням лісового господарства, трасами ліній електропередач, комунікацій тощо, зайняті сільськогосподарськими угіддями для потреб лісового
господарства, зайняті болотами і водоймами в межах земельних ділянок лісового фонду. До
структурних особливостей лісових земель відноситься розподіл земель за формою користування та цільовим призначенням, а також розподіл лісів за породним складом, віком, повнотою та
бонітетом.
До ПЗФ відносять ділянки суші і водного простору, природні комплекси і об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну та народногосподарську цінність і призначені для
збереження природного різноманіття, генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального
екологічного балансу і фонового моніторингу довкілля. Такі землі повністю або частково виключаються з господарського використання.
Вибір і обгрунтування критеріїв оцінки стану земельних ресурсів відносно забруднення є
складовою більш глобальної проблеми – проблеми нормування антропогенних навантажень на
екосистеми. За об’єктивними еколого-токсикологічними критеріями можна не тільки визначати екологічну ситуацію на конкретній території, але і оцінювати характер антропогенного
впливу на довкілля. Наприклад, екологічно чисті території можна розглядати як еталон розумного впливу людини на грунтовий покрив, у той час як забруднені сільськогосподарські угіддя
– наслідок незбалансованого антропогенного впливу на довкілля.
В останній час процеси деградації грунтового покриву, обумовлені техногенним забрудненням, підсилились і найбільшу небезпеку для довкілля має забруднення грунтів радіонуклідами, важкими металами і пестицидами. Рівень забруднення ними грунтів може істотно різнитися, наприклад, найбільш інтенсивне забруднення грунтів важкими металами відмічається поблизу джерел забруднення, а з віддаленням від них рівень забруднення грунтів зменшується.
Рівень забруднення грунтів залишковими кількостями пестицидів та радіонуклідами у різних
регіонах країни також має специфічні відмінності. Встановлено, що в грунтах діють механізми,
які призводять до трансформації техногенних потоків, зв’язування ксенобіотиків в малорухомі
та недоступні для рослин форми. Однак діють ці механізми в певних межах, тому екологічна
ситуація, обумовлена техногенним впливом на грунти, може змінюватися від благополучної до
катастрофічної.
Згідно статті 95 Земельного кодексу України моніторинг земель є системою спостереження
за станом земельного фонду, в т. ч. земель, розташованих у зонах радіоактивного забруднення,
з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних
процесів. Структура, зміст і порядок здійснення моніторингу земель встановлюються постановою КМУ від 20.08.93 р. № 661, якою затверджене Положення про моніторинг земель.
Об’єктом моніторингу земель є весь земельний фонд незалежно від форм власності на землю.
Залежно від охоплених територій здійснюється такий моніторинг земель: глобальний
– пов’язаний з міжнародними науково-технічними програмами; національний — охоплює всю
територію України; регіональний — на територіях, що характеризуються єдністю фізикогеографічних, екологічних та економічних умов; локальний — на територіях нижче регіонального рівня, до територій окремих земельних ділянок і елементарних структур ландшафтно-екологічних комплексів.
Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом земель (зйомки,
обстеження і вишукування), виявлення змін, а також оцінки: стану використання угідь, полів,
ділянок; процесів, пов’язаних із змінами родючості грунтів (розвиток водної і вітрової ерозії,
втрата гумусу, погіршення структури грунту, заболочення і засолення), заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та
іншими токсичними речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ,
лиманів, гідротехнічних споруд; процесів, пов’язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами; стану земель населених
пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними об’єктами, очисними спорудами, гноєсхови273

щами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а також іншими промисловими об’єктами.
Спостереження за станом земель залежно від терміну та періодичності їх проведення
поділяються на: б а з о в і – вихідні, що фіксують стан об’єкта спостережень на момент початку
ведення моніторингу земель); п е р і о д и ч н і – через рік і більше; оперативні – фіксують поточні зміни.
Стан земельного фонду оцінюється шляхом аналізу ряду послідовних спостережень і порівнянь одержаних показників. Інформаційне забезпечення моніторингу земель складається з даних, які мають необхідну повноту для об’єктивної оцінки ситуації, її моделювання та прогнозування. Здійснення моніторингу земель забезпечує Держкомзем за участю Мінекоресурсів,
Мінсільгосппроду, Української академії аграрних наук (УААН), НКАУ та інших заінтересованих міністерств і відомств (табл. 5.1).
5.1. Здійснення моніторингу земель
Суб’єкт
моніторингу
Мінекоресурсів
МНС
МОЗ
Мінагрополітики
Держлісгосп
Держводгосп
Держбуд

Об’єкт моніторингу
Грунти різного призначення, в т.ч. на природоохоронних територіях; геохімічний стан ландшафтів; ендогенні та екзогенні
процеси; геофізичні поля
Грунти і ландшафти в зонах радіоактивного забруднення
Грунти у місцях проживання і відпочинку населення
Грунти сільськогосподарського використання
Грунти земель лісового фонду
Зрошувані та осушувані землі, прибережні зони водосховищ
Грунти і ландшафти, зрошувані і осушені землі, берегові лінії
річок, морів, озер, водосховищ, лиманів, заток, гідротехнічних
споруд

Існують такі основні критерії оцінки екологічного стану земельних ресурсів: вміст залишкової кількості пестицидів у грунтах і рослинній масі, валових форм важких металів у грунтах
і рослинній масі, рухомих форм важких металів у грунтах у мг/кг і щільність забруднення грунтів цезієм (Cs-137) і стронцієм (Sr-90) у Кі/км2.
Небезпечність пестицидного забруднення оцінюється величинами пестицидного навантаження та залишкових кількостей біоцидів в грунті та рослинах. Забруднення грунтів важкими
металами контролюється за вмістом в грунті та рослинах валових форм важких металів і
обов’язково визначаються в грунті рухомі форми елементів-забруднювачів.
Межу нетоксичної дії на рослини конкретного забруднювача встановити важко, оскільки у
реальних умовах майже завжди має місце поліелементне забруднення грунтів, що ускладнює
прогноз реакції різних сільськогосподарських культур на забруднення грунтів важкими металами. Неадекватно по відношенню до рослин оцінюють токсичність грунтів, що забруднені важкими металами, біохімічні та мікробіологічні показники, однак існують факти негативного і
навіть летального впливу важких металів на рослини, тобто такого впливу, при якому захисний
механізм рослин деформується або руйнується.
Основою негативного впливу на рослину того чи іншого елементу є не сам елемент, а його
кількість: в природі немає токсичних елементів, але є їх токсичні концентрації. При поліелементному забрудненні грунтів найбільшу небезпеку для рослин викликає елемент, концентрація
якого в грунтовому розчині найвища. Як рівень продуктивності рослин обмежується елементом, що знаходиться в поживному розчині в мінімумі, так і рівень захисних можливостей рослин до дії токсикантів не може бути вище його “запасу міцності” по відношенню до елементу,
який домінує серед забруднювачів. Ось чому параметри впливу на рослину важких металів визначає не алгебраїчна сума впливу кожного окремо взятого елементу, а рівень адаптивних можливостей культурної рослини до негативного пресу елемента-токсиканта, домінуючого в структурі забруднювачів.
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Реакцією рослин на фізіологічний вплив важких металів є зниження до певної межі рівня
адаптивного потенціалу і нарощування вегетативної маси та формування генеративних органів
для нормального функціонування. Це відбувається в тому разі, коли концентрації елементівзабруднювачів у грунтовому розчині незначні, і у цьому випадку на помірно забруднених грунтах отримують урожай або такого ж рівня, як і на незабруднених, або на 5-10 % нижче. Якщо у
грунтовому розчині концентрація важких металів (кожного з забруднювачів або одного – домінуючого) такі, що рослини фізіологічно не можуть протидіяти їм – вони гинуть або розвиваються неповноцінно, що є наслідком деформації або руйнування адаптивного потенціалу рослини до важких металів. Рівень урожаю сільськогосподарських культур на середньо- і сильно
забруднених грунтах може бути нижче, ніж на незабруднених на 30-35 і більше відсотків.
Цілком придатну оцінку екологічного стану земель можна отримати за допомогою даних,
що характеризують рівень пестицидного навантаження, однак для більшої об’єктивності необхідно мати інформацію про залишкові кількості пестицидів у грунтах і рослинах. Рівень забруднення грунтів і рослинної маси залишками пестицидів визначають шляхом порівняння фактичного вмісту пестицидів у грунті або у сільськогосподарській продукції з ГДК. Перевищення
фактичного вмісту залишкової кількості пестицидів відносно ГДК є показником небезпечної
екологічної ситуації.
У табл. 5.2 наведено нормативи оцінок пестицидного забруднення грунтів; у табл. 5.3 –
параметри радіаційного фону, за якими визначають типи екологічних ситуацій відносно радіоактивного забруднення. В системі оцінок агроекологічних умов стосовно елементів-забруднювачів
використано такі показники як кларки і ГДК важких металів (табл. 5.4, 5.5).
5.2. Показники пестицидного забруднення грунтів
Типи екологічної ситуації
Благополучна
Задовільна
Передкризова
Кризова
Катастрофічна

Нормативи оцінок пестицидного навантаження
Залишкові кількості
у грунті
у рослинах
пестицидів, кг/га д.р.
<3
не виявляються
не виявлються
3-4
<ГДК
<ГДК
4-5
<ГДК
<ГДК
5-6
1,1-1,5 ГДК
1,1-1,5 ГДК
>6
1,6-10 ГДК
1,6-10 ГДК

5.3. Параметри радіаційного фону

Типи екологічної
ситуації

Нормативи оцінок щільності радіоактивного
забруднення земель, Ki/км2

Cs-137
Sr-90
на рівні природного
на рівні природного фону
фону
Задовільна
0,1-1,0
< 0,02
Передкризова
1-5
0,02-1,0
Кризова
5-15
1-3
Катастрофічна
>15
>3
5.4. Нормативи забруднення грунтів важкими металами
Благополучна

Елемент

Валовий фоновий вміст і ГДК
важких металів у грунтах, мг/кг
кларк
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ГДК

Ванадій
Марганець
Хром
Кобальт
Нікель
Мідь
Цинк
Селен
Кадмій
Ртуть
Свинець
Стронцій

100
850
75
8
40
20
50
0,01
0,5
0,02
10
300

150
1500
100
50
85
55
100
10
3
2,1
32
1000

5.5. ГДК важких металів в грунтах і рослинної продукції
Елемент

Цинк
Кадмій
Свинець
Мідь
Хром
Ртуть
Кобальт
Марганець
Залізо
Нікель

ГДК рухомих
форм важких
металів в
грунтах, мг/кг

ГДК важких металів у
рослинницькій продукції, мг/кг

23
0,7
2
3
6
…
5
50
…
4

овочі

зерно

10,0
0,03
0,5
5,0
0,3
0,02
1
20
50
1,5

50
0,03
0,3
10
0,2
0,03
1
44
50
0,5

Визначення екологічної ситуації щодо забруднення грунтів важкими металами – більш
складніше завдання. Оскільки техногенне забруднення грунту майже завжди є поліелементним
використовується так званий сумарний показник концентрації (Zc), який є сукупністю перевищення вмісту надлишкових хімічних елементів над їх фоновим рівнем. Встановлені параметри
вмісту в орному шарі важких металів, при яких умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур можуть змінюватися від сприятливих (оптимальних) до незадовільних (недопустимих). Узагальнені дані стосовно нормативів оцінок екологічного стану земель, обумовленого
техногенним впливом, враховують наведені вище нормативи оцінок у сукупності.
В Україні площа зрошуваних земель складає більше 2,5 млн. га і при цьому ці землі розташовані практично по всіх природних зонах і підзонах, але найбільш (84 %) їх зосереджено у
степовій зоні. В структурі грунтового покриву на зрошуваних землях переважають чорноземні
(61 % від загальної площі зрошення) і каштанові (15 %) грунти. Зрошення змінило склад грунтового покриву і призвело до появи вторинно гідроморфних, засолених і солонцюватих грунтів,
що викликає необхідність врахування при моніторингу земель також критеріїв і показників
стану зрошуваних земель.
Еволюція грунтів при зрошенні може йти як шляхом збереження властивостей без істотних (класифікаційно значущих) змін, так і шляхом розвитку деградаційних процесів. Напрямок
і швидкість грунтових процесів визначаються при цьому якістю поливних вод, кліматичними та
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гідрогеологічними умовами регіонів, рельєфом, початковими властивостями грунтів, технікою
та технологією зрошення та культурою землеробства. Деградація грунтів при зрошенні не стає
неминучою стадією їх розвитку, а проявляється тільки при певних умовах.
Виділяють такі найбільш розповсюджені деградаційні процеси: підйом рівня грунтових
вод і розвиток процесів підтоплення та вторинного іригаційного гідроморфізму грунтів. В
останні роки відзначається активізація галохімічних процесів на локальному, регіональному та
глобальному рівнях. Зрошення приводить до підвищення вмісту водорозчинного і увібраного
натрію. Процес осолонцювання визначається якістю поливних вод, вихідними властивостями
грунтів, глибиною залягання та мінералізацією грунтових вод. Площі земель з різним ступенем
солонцюватості досягають поряд 30-40 % від загальної площі зрошення. В той же час, зрошення прісними водами природно солонцюватих або вторинно осолонцьованних грунтів призводить до їх іригаційного розсолонцювання.
Техногенне забруднення, – накопичення у зрошувальних, грунтових та дренажних водах,
грунтах та сільськогосподарських рослинах важких металів, фтору та інших забруднюючих речовин, – має локальне розповсюдження, в регіонах з високим фоновим рівнем (Донбас) і високою емісією елементів (значні джерела забруднення, приміські зони). На решті площі спостерігається збіднення орних шарів біогенними мікроелементами внаслідок їх біологічного поглинання
та вимивання у нижчі горизонти, аж до грунтових вод. Біологічні та біохімічні зміни у співвідношеннях різних груп мікроорганізмів, які призводять до прискорення процесів мінералізації органічних речовин і трансформації сполучень азоту, накопиченню токсинів.
В Україні загальна площа осушених земель становить більше 3 млн. га. Низька ефективність використання осушених земель спричинена деградацією грунтового покриву на осушених
і деякій частині прилеглих до них земель, яка набула в останні роки широкого розвитку.
Ступінь виявлення або ураженості території негативними екзогенними (геологічними та
техногенними) процесами оцінюють за коефіцієнтом просторової ураженості (Кп), який відображує частину площі, яку обіймає той чи інший процес в межах досліджуваної території (регіонально-типової області або окремої її частини). Серед регіонально розвинутих екзогенних
процесів переважають процеси підтоплення та заболочування, площинної та лінійної ерозій, активізації зсувів, суфозійного карсту, просадок та гідроморфної трансформації грунтів (подоутворення).
Класифікація території за ступенем ураженості тим чи іншим негативним процесом наведена в табл. 5.6.
5.6. Класифікація території за ступенем ураженості
Ступінь ураженості території (категорія)
Процеси відсутні
Слабкий
Середній
Сильний
Дуже сильний (кризовий)

Значення коефіцієнту
просторової ураженості Кп
0 < Кп < 0,01
0,01 < Кп < 0,1
0,1 < Кп < 0,35
0,35 < Кп < 0,5
Кп > 0,5

На якiсний стан земельних ресурсiв та цiлого ряду об’єктiв народного господарства
iстотно впливає ряд природних та природно-антропогенних явищ, а саме: вулканiзм, неотектонiка, лавини, селi, осипи, мочари, активнi зсуви, карст, вiтровали, поди, западини, солянi купола. Визначення ареалiв поширення зазначених явищ необхiдно не лише для загальної характеристики i оцiнки земельних ресурсiв, але i для розробки наукових рекомендацiй по охоронi,
рацiональному використанню земель в сiльському господарствi, пiдвищенню продуктивностi тощо.
Основою технічного забезпечення моніторингу земель є автоматизована інформаційна система. Інформація, одержана під час спостережень за станом земельного фонду, узагальнюється
по районах, містах, областях, АР Крим, а також по окремих природних комплексах і передається в пункти збору автоматизованої інформаційної системи обласних, уповноважених міських
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управлінь земельних ресурсів і Комітету по земельних ресурсах і земельній реформі АР Крим.
За результатами оцінки стану земельного фонду в Україні складаються доповідні, прогнози та
рекомендації, що подаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого
й регіонального самоврядування та Держкомзему для вжиття заходів до відвернення і ліквідації
наслідків негативних процесів.
Безпосередні та віддалені проблеми охорони довкілля і здоров’я, викликані невідповідним
використанням токсичних хімікалій та поганим управлінням небезпечними відходами, усе більше і більше усвідомлюються у країнах світу. Збільшується кількість країн, які формулюють
свою політику і стратегію у зазначеній галузі з метою забезпечення токсичної безпеки хімікалій
та правильного управління небезпечними відходами. Для розробки таких стратегій управління
необхідні відповідні керівні принципи моніторингу і токсичних хімікалій і небезпечних відходів. Термін “небезпечний” відноситься до нанесення шкоди довкіллю та здоров’ю населення.
Відходи – звичайно це рідини, але також і гази, тверді тіла та промивні розчини, змішані з розчиненою породою.
Не завжди просто ідентифікувати небезпечні відходи. У табл. 5.7 наведені деякі вказівки для
такої ідентифікації та узагальнені граничні концентрації. У табл. 5.8, 5.9 наведені деякі неорганічні
та органічні небезпечні забруднювачі, їх основні джерела і відповідний вплив на здоров’я людей.
5.7. Джерела небезпечних речовин (елементів)
Елемент
Миш’як
Барій
Кадмій
Хром
Свинець
Ртуть
Селен
Срібло
Ендрин

МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА
Відходи золотих рудників, залишки з пестицидів,
що вміщують миш’як
Поліграфічна промисловість, виробництво фарб,
мастил, консистентних змащень
Гальванування, металеві сплави, промивні розчини, стічні води, добрива
Гальванування, шкіряна промисловість, промислова продувка охолодженої води
Бензин, виробництво батарей,
атмосферні опади
Паперова промисловість, промислове консервування продуктів
Виробництво кольорового скла,
електронна промисловість,
фотографічні відходи
Сріблення, ювелірна промисловість, фотографічні
відходи
Виробництво пестицидів, повітряне їх розпилення

Гранична
концентрація, мг/л
5,0
100,0
1,0
5,0
5,0
0,2
1,0
1,0
0,02

Ліндан

Теж

0,4

Метоксихлор

Теж

10,0

Токсафен

Теж

0,5
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5.8. Вплив на здоров’я людей неорганічних забруднювачів
Неорганічний елемент
Миш’як

Азбест

Основне
джерело
Збагачення руди, удосконалені
пестициди
Виробництво
вогнестійких і
тепло-вогнестійких
матеріалів

Сфера
найбільшого
впливу

Первинні ефекти
впливу на здоров'я

Повітря,
вода

Отруєння миш’яком (кишкові, шлунково-кишкові порушення, параліч кінцівок)

Повітря

Асбестоз (хвороба
легенів); канцерогенна речовина

Повітря,
вода,
продовольство
Повітря,
вода,
продовольство

Кадмій

Гальванування, батареї

Свинець

Етилований бензин,
батареї,
захист від радіоактивного випромінювання

Ртуть

Неорганічна фор ма –
електричні товари,
промисловість; органічна форма – слімісиди, фунгіциди

Вода,
продовольство

Нітрати/
Нітрити

Нітрати – сільськогосподарські відходи; нітрити – засоби
для консервації м’яса

Вода,
продовольство

Диоксид
сірки

Спалювання утримуючих сірку палив

Повітря

Частки

Дим з багать, пил, пилок тощо

Повітря

Випари кадмію – біль у суглобах, легенях, ниркова хвороба; можливо канцерогенний, тератогенний
Ослаблення нервової системи, синтезу
еритроцитів
Неорганічні (порушення
центральної нервової системи, можливі психози) і органічні (безплідність, послаблення мови, параліч, деформації, смерть)
Нітрити+аміни (у тілі), канцерогенні нитрозаміни; нітрати можуть викликати метгемоглобинемію у дітей
Роздратування системи органів дихання,
попередник кислотного дощу
Серцеві хвороби, хвороби дихального тракту (емфізема,
бронхіт)

5.9. Вплив на здоров’я людей органічних забруднювачів
Органічний
елемент
ДДТ

Диоксин

Фенітроксин
Мірекс

Основне джерело
Прикладні програми
робництва пестицидів
для
різних цілей
Елемент для виробництва трихлорфенолів; спалювання міських
твердих відходів
Розпилення інсектициду на зернових культурах, лісові землі
Інсектицид, спові-

Сфера
найбільшого
впливу
Вода,
ланцюжок
продовольства
Вода,
ланцюжок
продовольства
Вода,
повітря
Вода, лан279

Первинні ефекти впливу на
здоров'я
Біоакумуляція в жирних тканинах, нервові порушення, зменшення білих кров’яних
тілець; незмінний у середовищі
Надзвичайно токсичний: ушкоджує нирки, печінку і нервову
систему; великий
тератогенний фактор, можливо
канцерогенний
Токсичний тільки для ссавців
при
високих дозуваннях
Біологічно активний, незмін-

Органічний
елемент

Основне джерело
льнювач вогню в пластиках

Сфера
найбільшого
впливу
цюжок продовольства
Вода,
ланцюжок
продовольства

Первинні ефекти впливу на
здоров'я
ний, токсикологія змінюється з
різновидом, біоакумулятивний
у ланцюжку харчування

PCBs

Діелектрики, теплопередача і гідравлічна
рідина

Хлороформ

Спочатку використовувався як болезаспокійливий
засіб; незабаром – у
товарах споживача, фармацевтиці, у пестицидах; для хлорування
води

Вода,
продовольство

Гостро токсичний у високих
концентраціях, ушкоджує
печінку, канцерогенний до гризунів

Виробляється у воді
(гумінові кислоти і тощо) і при хлоруванні

Вода

Канцерогенний

Трихлорметан
(включає
хлороформ)

Незмінний у середовищі, анцерогенний, приводить до головного болю, галюцинацій

Небезпечні відходи категоровані відповідно до наступних трьох джерел походження: специфічні (неспецифічні) вихідні відходи – первісні відходи, отримані у технологічних і промислових процесах, і включають витрачені галоїдовані розчинники, використовувані в стічних водах, стоки від гальванування; специфічні вихідні відходи – відходи зі спеціально (особливо) ідентифікованих галузей промисловості типу збереження деревини, переробки нафти і органічного хімічного виробництва і включають промивні розчини, змішані з розбуреною породою, стічні води, витрачені каталізатори; комерційні хімічні вироби (продукти) – складаються зі специфічних комерційних хімічних виробів (продуктів) чи виробництва хімічних проміжних ланок
(хімікалії типу хлороформу і креозоту, кислоти типу сірчаної кислоти, соляної кислоти і різні
пестициди типу ДДТ, кепон і CFCs).
Небезпечні відходи взаємодіють з різними природними екосистемами і створюють екологічну нестійкість. Погіршення земних екосистем відбувається у формі забруднення землі; водних (водні басейни) – внутрішнього забруднення води. Важливою функцією управління відходами є зменшення ризику, мінімізація використання таких токсичних і небезпечних хімікалій, а
використання технологій без використання небезпечних хімікалій – ефективний спосіб такого
управління.
Екологічне управління токсичними хімікаліями вимагає: розширення і прискорення міжнародної оцінки хімічних ризиків; гармонізацію класифікації і маркірування хімікалій; інформаційний обмін щодо токсичних хімікалій; реалізація програм зменшення ризику, зміцнення національних можливостей для управління хімікаліями тощо. Усі ці дії залежать від успішної міжнародної роботи і поліпшення координації поточних міжнародних дій, реалізації прикладних
програм технічного, наукового, освітнього і фінансового співробітництва.
Ефективний контроль за походженням, збереженням, утилізацією і багаторазовим використанням, транспортуванням, відновленням і перерозподілом небезпечних відходів має першорядне значення для здоров’я населення, захисту довкілля і управління природними ресурсами,
що вимагає активного міжнародного співтовариства. Оскільки токсичні хімікалії та небезпечні
відходи несприятливо впливають на якість повітря водяних ресурсів і ґрунту, тому необхідне
здійснення їх ефективного моніторингу. Моніторинг небезпечних відходів має широкий спектр
від контролю їх джерел до умов збереження, обробки, перевезення, утилізації і перерозподілу.
Більшість небезпечних забруднювачів може попадати у різні середовища – повітря, грунт,
поверхневі та ґрунтові води, тому важливі аналітичні методи їх визначення у цих середовищах.
Токсичні хімікалії та шкідливі відходи, скинуті в навколишнє середовище, накопичуються в
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грунті і грунтових водах. У порівнянні з повітрям і проточною водою, грунтові води і грунт
найбільш уразливі для відходів. Більшість впливів на довкілля токсичних хімікалій і небезпечних відходів виявляється як забруднення ґрунтових вод і ґрунту, тому що їхні можливі концентрації в атмосфері та ріках дуже малі в порівнянні із зазначеними забрудненнями.
Грунтові води – це великий ресурс, який включає 96 % від всесвітніх загальних запасів
прісноводних ресурсів. Вони є джерелами більше 40 % від внутрішнього, сільськогосподарського та промислового водопостачання багатьох країн. Це, іноді, єдине надійне джерело водозабезпечення, яке повинне надійно захищатися від забруднення. Вирішення цієї зростаючої проблеми не просте, тому що ґрунтові води доступні не безпосередньо. Відновлення грунтових
вод – це складний і великовартісний процес.
Джерела токсичних хімікалій, що можуть потенційно забруднювати грунтові води, потребують виділення земель для промислових, муніципальних і сільськогосподарських відходів.
Домішки в поверхневих водах у залежності від геологічних і гідрологічних умов можуть також
бути причиною забруднення у водоносному обрії. Негерметичні колекторні мережі, по яким
протікають стічні води, також сприяють локальному забрудненню грунтових вод. У кожнім випадку, погроза забруднення для ґрунтових вод залежить від специфічних геологічних умов місця і складності гідрогеологічних умов, що заважає прогнозувати протяжність забруднення
ґрунтових вод.
Для якісного моніторингу грунтових вод необхідно оцінити всю існуючу геологічну і гідрогеологічну інформацію Вибір процедури моніторингу залежить від потенційних рівнів концентрації домішків, доступного часу для моніторингу і загальних геологічних умов. Першим
кроком у гідрогеологічному дослідження місця є огляд ґрунтів, геологічних умов ґрунтових
вод. Для всіх грунтових вод повинні проводитися фонові визначення. Моніторинг повинен
проводитися для кожного окремого джерела – потенційного забруднювача. Забруднення грунтів і забруднення грунтових вод токсичними хімікаліями і небезпечними відходами зв’язане
між собою, тому істотно контролювати забруднені грунти при моніторингу грунтових вод.
Перед початком проведенням моніторингу необхідно визначити тип забруднювача, оцінити величину забруднення грунтів, площу забрудненого місця, точне розташування головних забруднених грунтів, визначити найкращий спосіб контролю місця забруднення, фактичну мету
моніторингу, час проведення повного моніторингу і його вартість. Відповіді на перші питання
вимагають наукового, проектного і технологічного обґрунтування, яке спирається на попередню розвідку місця і обстеження місця забруднення ґрунтів. Останнє питання не може вирішуватися об’єктивно, так як це питання найчастіше політичне.
Стаття 29 Закону України “Про відходи” регламентує здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів з метою визначення та прогнозування впливу відходів
на довкілля, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання виробники відходів, їх власники, а також спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі
охорони довкілля та ядерної безпеки здійснюють моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів. Зазначений моніторинг є складовою ДСМД. Суб’єктами моніторингу відходів
є Мінекоресурсів (звалища промислових і побутових відходів) і МНС (об’єкти поховання радіоактивних відходів в зонах радіоактивного забруднення).
♦♦♦♦♦
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3.6. МОНІТОРИНГ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Сонячна енергія є передумовою для існування усього живого та для протікання життєвих
процесів. Вона акумулюється в зелених рослинах як формі органічних сполук. Для створення
цих багатих на енергію органічних сполук в лімничних екосистемах із води вилучаються неорганічні речовини (поживні речовини). Під час розкладу органічних речовин, що супроводжується вивільненням енергії, ці речовини знову повертаються в розчин (мінералізація). Поживні речовини використовуються знову або в тих самих системах (замкнені системи кругообігу поживних речовин), або в сусідніх системах (відкриті системи з переходом поживних речовин) для створення нових органічних субстанцій.
В середині великих екосистем, особливо в тих, що максимально наближені до природних,
існує багато малих екосистем (суб-систем). Своєрідні специфічні за своєю природою малі системи – це будівельні камені більших екосистем і для їх правильного функціонування вони мають вирішальне значення. Кожна велика екосистема має велике число різноманітних зв’язків з
іншими екосистемами.
В багатьох випадках біотоп і біоценоз можуть бути змінені через зміну балансу речовин,
коли система отримує додаткові речовини, головним чином поживні. Окремі екосистеми залежні одна від одної і порушення в одній системі відбивається на іншій екосистемі. Людина на
шляху свого цивілізованого розвитку залишається залежною від довкілля як від середовища виробництва та проживання, тому збереження свого природного оточення, поряд з етичними, естетичними та науковими аспектами має для людини суттєве значення як необхідна умова її подальшого існування.
Рослинний світ – це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території; дикорослі рослини – рослини, що природно зростають на певній території; природні рослинні угруповання – сукупність видів рослин, що зростають в межах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля.
Об’єкти рослинного світу – це дикорослі та інші несільськогосподарського призначення
судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку
та утворені ними природні угруповання; природні рослинні ресурси – об’єкти рослинного світу,
що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб. Акліматизацією є пристосування (адаптація) виду до нових умов існування у
зв’язку зі штучним його переселенням, а інтродукцією – штучне введення виду до складу рослинного світу поза межами його природного ареалу.
Згідно статті 39 Закону України “Про рослинний світ” моніторинг рослинного світу є
складовою частиною єдиного моніторингу довкілля і здійснюється в порядку, що визначається
КМУ. Статтею 28 Лісового кодексу України регламентується проведення моніторингу лісів,
який те ж є складовою частиною загального моніторингу довкілля і здійснюється відповідно до
постанови КМУ від 30.03.98 р. № 391 в рамках ДСМД.
Суб’єкти і об’єкти моніторингу біорізноманіття наведені у табл. 6.1.

6.1. Суб’єкти і об’єкти моніторингу біорізноманіття
Суб’єкт моніторингу
Мінекоресурсів
МОЗ
Мінагрополітики
Держлісгосп
Держбуд

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ
Наземні та морські екосистеми
Наземні та водні екосистеми у місцях
проживання і відпочинку населення.
Сільськогосподарські рослини і тварини
та продукти з них
Лісова рослинність і мисливська фауна,
рослинний покрив земель
Зелені насадження у містах і селищах
міського типу
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Моніторинг біорізноманіття розглянемо на прикладі моніторингу лісів, так як цей вид моніторингу розвинений у зазначеній сфері найкраще.
Державні ліси України поділяються за цільовим призначенням на першу та другу групи
лісів за принципами диференційованого використання різноманітних властивостей лісів і певної спеціалізації ведення лісового господарства. До першої групи (майже 3,5 млн. га) відносяться ліси зелених зон навколо міст і промислових центрів (38 %), охоронні смуги вздовж річок, навколо озер та інших водойм (11 %), полезахисні та грунтозахисні ліси (30 %) захисні
смуги вздовж залізниць та автошляхів (7 %). Ліси першої групи є засобом поліпшення умов довкілля, тому використання їх деревини не має масштабного значення.
Породний склад та вікова структура лісів – важливі характеристики лісового фонду. Відповідність лісоутворюючих порід умовам місцезростання є одним з головних факторів, які визначають ефективність використання продуктивних сил природи. Сприятливі грунтовокліматичні умови України визначають досить різноманітний породний склад лісів. Понад 25
листяних і хвойних порід зростають в лісах України, серед яких найпоширенішими із хвойної
групи є сосна і смерека, а з листяних – дуб, бук, граб, береза і вільха. Лісостани з переважанням
у складі цих порід займають 93 % вкритої лісом площі. Результати обліку лісового фонду свідчать, що Україна відноситься до малолісних лісодефіцитних держав: на душу населення припадає всього 0,17 га вкритої лісом площі, 20 м3 запасів деревини та 0,28 м3 обсягу річного користування.
Критеріями для оцінки стану та продуктивності земель лісового фонду являються лісистість (відношення вкритої лісом площі до загальної) території, бонітети лісів та повнота насаджень, запас головних лісоутворюючих порід, середній приріст деревини на 1 га вкритої лісом
площі. Основні лісові запаси зосереджені в Карпатах (29 %), Лісостепу (31 %) і Поліссі (33 %). В
степовій зоні та Криму знаходиться лише 7 % лісових запасів.
Що ж стосується захисту рослинних та тваринних організмів від шкідливих інгредієнтів,
які забруднюють, наприклад, атмосферне повітря, роботи із встановлення відповідних нормативів знаходяться у країні на початковій стадії, на відміну від ряду держав Європи, а також
США, де для основних забруднюючих речовин встановлено вторинні нормативи.
Перші серйозні наукові дослідження із зазначеної проблеми, які заклали грунт фізіологічного підходу до визначення пошкоджень рослин і підбору газостійкого асортіменту, відносяться до 30-40 рр. XX століття. З 60-х і особливо з 70-х років XX століття до цієї проблеми було
привернуто увагу широкого кола досліджувачів, які вивчають здебільшого фітотоксичність сірчанистого газу. У фізіології рослин у цей період сформувався новий напрямок – газостійкість.
На перших етапах досліджень фіксували головним чином негативні явища як у плані пошкоджуваності, так і у плані продуктивності рослин. Потім було накопичено експериметальні дані,
які розкривають з тією або іншою повнотою характер надходження і акумуляції забруднюючих
речовин, функціональні та структурні порушення, механізми токсичної дії окремих сполук.
Сучасний етап розвитку наукових досліджень із зазначеної проблеми, яка характеризується подальшим збільшенням обсягу і глибини досліджень дії різних інгридієнтів забруднення
повітря, причому не тільки на організменному але і на субклітинному та екосистемному рівні
Встановлено, що найбільшу шкоду для виробництва національного продукту, та стану об’єктів
ПЗФ приносять викиди пилових часток, диоксиду сірки і сполук фтору.
Ступінь забруднення атмосферного повітря є визначаючим фактором для росту, розвитку,
продуктивності рослин і екологічного благополуччя наземних екосистем в цілому. Коли вміст
деяких складових газового середовища перевищує критичний рівень адаптації і стійкості, наступає стресова реакція і порушується функціонування найбільш чутливих компонентів системи. Концентрація будь-якої речовини, досягнувши порогової може стати причиною стресу.
Дослідження взаємодії атмосферних домішків і рослинності на екосистемному рівні дозволили виділити три класи їх прояву: при низькому вмісті домішок (взаємодія класу I) рослинність і грунт лісових екосистем функціонує як їх важливі джерела і носії; при середньому вмісті (взаємодія класу ІІ) деякі види дерев і окремі особі зазнають негативного впливу, яке полягає у порушенні балансу і обміну поживних речовин, зниженні імунітету до шкідників і хвороб
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і підвищеної захворюваності; високий вміст домішків (взаємодія класу ІІІ) може викликати різке зниження імунітету або загибель деяких дерев.
Зараз серед основних ефектів забруднюючих атмосферу сполук на різні рівні організації
екосистем виділяють такі: накопичення забруднюючих домішків у рослинах та інших компонентах екосистем таких як грунт, лісна підстилка, поверхневі та грунтові води; порушення у різних представників рослинноядних тварин в зв’язку із забрудненням їх продуктів харчування
(наприклад, флюороз); зниження видової різноманітності, обумовлене у т. ч. і зміною умов конкуренції; порушення взаємозв’язків у спільнотах і в екосистемі в цілому; порушення біохімічних циклів; зниження стабільності екосистеми і послаблення її здатності до саморегуляції.
Відрізняючою особливістю забруднення атмосферного повітря є те, що лише в рідких випадках відбувається вплив однієї речовини на елементи екосистеми. Забруднення повітря відрізняє також значна мінливість вмісту забруднюючих домішків в атмосфері навіть у тих випадках, якщо забруднення повітря обумовлено певним джерелом. Якщо фізіологічні зміни окремих
рослин можна досить надійно і швидко зареєструвати в дослідах, в яких змінюються концентрації полютантів і час експозиції, то для виявлення змін екосистем необхідні більш тривалі періоди часу.
Механізми впливу забруднюючих речовин, які присутні в атмосферному повітрі, можна
умовно поділити на дві групи: безпосередній вплив забруднюючих речовин, кислотних опадів,
випадень аерозолів на асіміляційні функції рослин, органи дихання тварин, а також на стан грунту і навіть на кліматичні умови; опосередкований вплив на окремі елементи екосистеми, обумовленого змінами стану і функціонування цих елементів під дією забруднення повітря.
Існує три основних методичних підходи до експериментального вивчення дії забруднюючих атмосферне повітря домішок на рослинність: дослідження у лабораторії та у камерах з регульованим режимом; досліди у скляних або плівкових будиночках; і нарешті дослідження рослинності на спеціально відібраних площадках поблизу джерел забруднення. За думкою більшості фахівців при встановленні вторинних нормативів якості атмосферного повітря доцільно використовувати вказані підходи комплексно.
Слід відмітити, що до цього часу немає єдиного уявлення про паталогічний стан рослинних організмів, що ускладнює встановлення порогових значень атмосферної забрудненості. Одні фахівці вважають, що хворою рослиною слід вважати організм, який має будь-які відхилення
від нормального стану. У зв’язку із цим запропоновано велику кількість методів оцінки стану
рослин по відхиленню функціональних і структурних відзнак. При вивченні газостійкості рослин у основі таких методів лежить визначення морфологічних відхилень пошкодженого листя:
некрозів, хлорозів і функціональних відхилень (фотосинтезу, ростових процесів, фосфорний і
амінокислотний баланс, змінення у стані ДНК, надслабке світіння) тощо.
Інших фахівці вважають, що далеко не всі з перелічених характеристик можуть бути використані для визначення початку патологічного процесу у рослинному організмі. Тому для
більш об’єктивної оцінки слід використовувати інтегральний показник, що характеризує стан
рослини у цілому. Найбільш часто використовується продуктивність рослин (накопичення біомаси), а також приведений час життя (ПЧЖ) організму – час, протягом якого живе організм під
дією летального фактору середовища. Якщо напруженість (доза) летального фактору наближується до значень, що відповідають межі толерантності організму, летальний результат наступає
не відразу, а через певний проміжок часу. За цей час відбуваються певні порушення, які призводять до різкого збільшення відмовлень, а потім і загибелі рослини. Мірою патології слугує різниця між значеннями ПЧЖ дослідних і контрольних рослин. У зв’язку із цим стає можливим
виявляти не тільки патологію, але і ступінь її розвитку в організмі.
Прикладом використання ознак стану листя і деформації крон є шкала Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій, розроблена для оцінки “ослаблення лісу” (табл. 6.2).
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6.2. Шкала Міжнародної спілки лісових дослідницьких
організацій
Рівень
дефоліації
0 – 10
10 - 20 - 25
20 - 25 - 60
>60
сухе дерево

Класи пошкодження дерев при різних рівнях
змінення забарвлення листя, %
<25
25 - 60
>60
0
I
II
II
II
I
ІІ
II
III
ІІІ
III
III
IV
IV
IV

Примітка. Класи пошкодження: 0 – здорове дерево; І – легке пошкодження;
ІІ – помірне пошкодження, ІІІ – сильне пошкодження.
Для трав’янистих рослин, особливо однорічників, пошкодження і дефоліація листя дозволяють точно характеризувати життєвий стан рослин. Для оцінки стану дерев більш прийнятна
шкала категорій життєвого стану рослин за характеристикою крони.
Вторинні нормативи якості атмосферного повітря не повинні бути єдиними для всієї території країни. Наприклад, для реліктових насаджень; лісів, які використовуються для отримання
товарної деревини і рекреаційних лісів, ГДР антропогенного навантаження має бути різним.
ГДК повинна диференціюватися в залежності від забруднюючих домішків, що надходять у лісові екосистеми з атмосфери по фізико-географічним зонам, і необхідно розмежовувати у оцінці впливу забруднювачів повітря на рослинність “пошкодження” і “збиток”.
Термін “пошкодження” включає всі реакції рослини, що обумовлені забрудненням атмосфери: обратимі зміни метаболізму, зменшення інтенсивності фотосинтезу, некроз листя, передчасне опадання листя або пригнічення росту, а термін “збиток” – всі наслідки, які знижують
очікувану цінність або обмежують напрямки використання рослин. Господарська цінність рослин визначається економічними, екологічними і естетичними факторами, вона може знижуватися у зв’язку із антропогенним впливом на зріст рослин, врожай або його якість.
Під впливом забруднення атмосферного повітря та погіршення стану рослинності відбувається порушення нею екологічних функцій, таких, як: підтримка стабільності водних і кліматичних умов, захист грунту від вітрової та водної ерозії, зниження рівню шуму тощо. В результаті пошкодження рослинності у забрудненій атмосфері знижується естетична і рекреаційна цінність територій, а особливу екологічну небезпеку має дія забруднюючих атмосферу речовин на
генофонд.
З метою захисту рослин від шкідливих речовин, які надходять у атмосферне повітря, запропоновано три види нормативів: ГДК забруднюючих повітря домішків (у м3 за певний час: 20
хвилин, доба, рік); гранично допустиме навантаження на рослинність (“гранично допустима
ємність поглинання”), яка визначається у кг (т) речовини, що надходить з атмосфери на 1 км2
території протягом року (вегетаційного сезону); гранично допустиме накопичення у рослинах
забруднюючих речовин (у мг/кг сухої речовини). Конкретні значення вказаних нормативів розроблені зараз лише для невеликої кількості інгредієнтів, тому необхідно їх розглянути окремо.
Диоксид сірки. Якщо розглядати найбільш важливі забруднюючі повітря речовини з точки
зору їх потенційної небезпеки для рослинності, то головну роль тут займе SO2 завдяки своєму
широкому розповсюдженню і своїй потенційній фітотоксичності. Проте слід зауважити, що сірка – одна з основних живлячих речовин рослин і за певних обставин, наприклад при сіркодефіцитних грунтах, низькі концентрації SO2 можуть стати джерелом сірки. Як асиміляційна отрута, диоксид сірки має яскраво виражену фітотоксичну дію.
Перші дані про пошкодження рослинності диоксидом сірки з’явилися ще у середині XIX
століття. Дія великих концентрацій диоксиду сірки призводить до гострих некрозів та хлорозів
листя рослин, до його передчасного відпадення, до зменшення маси сухої речовини, загальної
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площі
та
кількості
листя,
зниження
приросту
деревини, змінення співвідношення коріння/листя. Постійний викид великих обсягів диоксиду
сірки в атмосферу часто призводить до повного знищення рослинності, що оточує джерело викиду. Важливим наслідком впливу диоксиду сірки може бути зниження стійкості рослин проти
посухи, морозу, засолення грунтів, шкідників, хвороб.
Нижчі рослини в цілому більш чутливі до дії диоксиду сірки, ніж вищі, а деякі з них (лишайники, мохи, синьо-зелені водорості, деякі гриби) можуть в силу високої чутливості до забруднення слугувати біоіндикаторами стану атмосфери. Найбільш чутливі рослини до дії кислих продуктів перетворень диоксиду сірки у довкіллі. Наприклад, лишайники гинуть при дії сірчаної кислоти, що утворюється у результаті перетворення диоксиду сірки при його концентрації в атмосфері 0,01-0,03 млн-1 (200-228,8 мкг/м3).
Токсичність диоксиду сірки зумовлена головним чином його окислювальновідновлювальними властивостями і відповідним впливом на швидкість транспірації, дихання і
фотосинтезу. Серед порушень фізіологічних процесів, що викликані диоксидом сірки, слід назвати змінення клітинної проникності та іонного балансу, втрату незв’язаної води, зниження
рН і буферної ємності цитоплазми, накопичення баластних токсичних речовин, руйнування фотосинтетичних структур, з’явлення автокаталітичних ланцюгових реакцій вільнорадикального
фотодинамічного окислення. Відмічено, що видова диференціація чутливості деревних рослин
до пошкоджуючої дії сірчанистого газу обумовлена різною динамікою накопичення сірки в листі. Види, що мають високу акумулюючу здатність в ранньолітній період вегетації, нестійкі до
забруднення атмосферного повітря SО2 .
Низькі концентрації диоксиду сірки мають також мутагенну дію. Негативний вплив диоксиду сірки на рослини (пошкодження листя) прогресивно збільшується із збільшенням його
концентрації, навіть коли множення концентрації на час дії лишається постійним. Принципова
можливість поглинання та засвоєння листям рослин сірчанистого газу з повітря була встановлена ще у 40-х роках XX століття.
Надлишкові накопичення сірки у рослинах призводять до їх пошкодження і це відзначається як в умовах високої сульфатної засоленості грунтів, так і при задимленні повітря сірчанистим газом. Щодо пошкоджуючої дози сульфату, то наводяться різні дані – від 0,5 до 3,0 % в
залежності від видової специфіки рослин і зовнішніх умов. Визначення емісійних навантажень
на територію за аналізом хвої ялин є на практиці кращім методом контролю за забрудненням
атмосферного повітря сполуками сірки.
Для оцінки рівнів накопичення сірки в хвої ялини та ступінь ушкодження рослин у зв’язку
із забрудненням повітря використовуються середні значення концентрації SO2 (за рік, вегетаційний, зимовий період). Однак, слід враховувати, що середні концентрації SO2 – у відомій мірі
величини умовні, бо є усередненими показниками для вельми широкого (та дуже різного для
різних міст і умов) діапазону мінімальних та максимальних концентрацій полютанту, які реально відмічаються протягом періоду змін. Саме з максимальними піками концентрації, нехай і відносно короткочасними, можуть бути, в першу чергу, пов’язані ушкодження рослин.
Довгочасні ефекти пошкодження рослин відомі при середньорічних концентраціях SО2
15-20 мкг/м 3. Вище цих значень симптоми пошкоджень зустрічаються у чутливих рослин, але
залишається неясним, чи призводять вони до погіршення їх росту. При середньорічних значеннях вище 30 мкг/м3 погіршення росту виявляється у чутливих рослинах, які культивуються,
що передбачає погіршення продуктивності чутливих лісових насаджень. До останніх, в першу чергу, належать насадження хвойних.
Найменша концентрація SО2, яка викликає в рослинній клітині структурні та біохімічні
відхилення від норми, дорівнює 26 мкг/м3. До такого ж висновку можна прийти, використовуючи біофізичні методи для реєстрації відповідної реакції рослинних тканин на вплив SО2. Допустима максимальна разова концентрація газу у повітрі визначена або рівною, або меншою 0,02
мг/м3. Межі видової (родової) стійкості рослин знаходяться у вельми широкому діапазоні – від
5 до 100 мкг/м3. Під впливом тривалого багаторічного забруднення атмосферного повітря низькими та помірними концентраціями SО2 першими з екосистем випадають окремі роди епифіт286

них лишайників, потім мохів, хвойних порід, дерев і так далі. Для родів ялина (Picea) та сосна
(Pinus) пороговою, імовірно, є багаторічна концентрація в 20 мкг/м3, вище якої наступають
хронічні пошкодження дерев.
Робоча група із забрудненню повітря Міжнародного союзу лісогосподарських науководослідних організацій встановила мінімальні концентрації забруднюючих речовин, які не завдають шкоди лісовим насадженням: дві граничні концентрації SO2 для трьох різних періодів
часу (1 рік, 24 години і 30 хвилин), які гарантують повну продуктивність на більшості ділянок,
підтримання повної продуктивності та захисту довкілля, у т. ч. від ерозії і обвалів у гірських
районах. При перевищенні цих значень слід чекати зниження життєздатності та зміни характеристик росту і стійкості до біологічних і хімічних впливів.
Фахівцями ЄС, які займаються питаннями навколишнього середовища для захисту рослинності з метою збереження її основної економічної та екологічної функції, пропонують як середньорічні ГДК SO2 такі: 50 мкг/ м3 –для дуже чутливих видів, 80 мкг/ м3 – для чутливих; 120
мкг/ м3 – для менш чутливих видів рослин.
Для гарантування повної фізіологічної ефективності та продуктивності рослин необхідно
встановити ГДК і для коротких періодів. Середньорічна концентрація може бути не перевищена, навіть якщо мають місце пікові концентрації у короткі періоди. Такі піки компенсуються
періодами, вільними від дії забруднення, проте вони можуть так вплинути на фізіологічні та метаболічні процеси, що повне відновлення рослин буде виключене. При зовнішніх умовах, які
найбільше сприяють пошкодженню, на дуже чутливі види рослин можуть негативно впливати
навіть такі низькі концентрації SO2, як 50 мкг/м3 протягом 24 годин, тому для разової дії SO2
протягом 30 хвилин для чутливих видів прийнята концентрація 0,25 мг/м3, а для менш чутливих
— 0,40 мг/ м3; для стійких — 0,60 мг/м3.
За документом “Попередні нормативи гранично допустимих навантажень (ГДН) основних
промислових фітотоксикантів для лісових екосистем України” (1997 р.), ГДН викидів сірки на
лісові екосистеми у Поліссі складають 6,0 кг/га⋅рік, у Лісостепу — 7,9 кг/га⋅рік, у Степу — 10,9
кг/га⋅рік; а SO42-, відповідно 19,0; 24,0 і 27,7 кг/га⋅рік. Згідно з тимчасовими нормативами, розробленим у Росії, ГДК диоксиду сірки в атмосферному повітрі складає: максимально разова —
0,30 мг/м3, середньодобова 0,015 мг/м3; для деревної рослинності інших регіонів середньодобова ГДК складає 0,020 мг/м3.
Згідно дослідженням, виконаним у Нікітському ботанічному саду, для охоронних зон, територій та об’єктів ПЗФ України з метою збереження найбільш чутливих видів рослинності,
необхідно встановити вторинний норматив SO2 у атмосферному повітрі на рівні 0,020 мг/м3
(середньодобова). Такий норматив необхідно встановити, зокрема, для умов південного берегу
Криму, де циркуляція повітряних мас послаблена з-за особливостей гірського ландшафту.
Сполуки фтору. Наступний вид забруднюючої речовини, яка спричиняє серйозний вплив
на дерева в лісі та культурних насадженнях – сполуки фтору, які надзвичайно токсичні та шкідливі вже при дуже незначних концентраціях у повітрі. Пил і гази, що містять фтор, викидаються
в оточуюче середовище при виробництві сталі та алюмінію, цегли, суперфосфатних добрив,
спаленні кам’яного вугілля та в результаті багатьох інших процесів.
Найбільше пошкодження виникає при поглинанні газоподібного фтористого водню з атмосфери листям і корою, коли фтор накопичується у зеленій масі. Деякі дерева мають здатність
накопичувати особливо високі концентрації цієї речовини. Наприклад, у соснових голках, які
розташовані у безпосередній близькості від великих джерел викидів фторидних сполук спостерігали 20-40 кратне збільшення вмісту фтору (від нормального вмісту 2 ррм відбулося збільшення до 40-80 ррм).
До числа найбільш чутливих до сполук фтору дерев можна віднести ясень, ялину, волоський горіх, каштан, жовту сосну; менш чутливі – липа, бук, чорна тополя, граб; а більш толерантні – акація, дуб, тис, можевельник, горобина. Виявлено, що в радіусі 1-3 км від джерел викидів
виникає зниження продуктивності лісових масивів на 30-50 %. Дерева зовсім не можуть рости у
безпосередній близькості від великих джерел викиду, у більшості своїй вони сохнуть і гинуть.
Реакції рослин на фтористі сполуки різноманітні. Пошкодження зазвичай є результатом
поступового накопичення фтористих сполук у тканинах за деякий період часу, тому ступінь і
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характер пошкоджень може варіюватися у окремих видів і навіть різновидностей та залежить
від концентрації, хімічних властивостей сполуки, тривалості експозиції, а також багатьох параметрів довкілля: температури, вологості повітря та грунтів, освітлення, умов живлення, генетичних особливостей рослин.
Симптоми токсичності фтористих сполук – хлороз, некроз, пригнічення росту рослин,
зниження врожайності. Може мати місце економічно значиме зниження врожаїв без видимих
симптомів з боку листя. Під впливом фторидів значно змінюється амінокислотний і вуглеводний обмін рослин. З причини того, що фтор, на відміну від сірки, не метаболізується рослиною,
він поступово накопичується у рослинних тканинах. Встановлено, що фториди, поглинені рослинами з грунту чи з повітря, переносяться у організм тварин при вживанні ними клітинних соків рослин, нектару, пилку, тканин або цілих органів. Внаслідок потенційної екологічної важливості накопичення фторидів у худоби та ролі рослин у переносі фторидів до тварин, критерії
якості повітря, призначені для захисту худоби грунтуються на вмісті фторидів у фуражі.
Виконано значний обсяг досліджень з розробки критеріїв якості повітря для захисту рослин від дії сполук фтору. У більшості випадків має місце нелинійна зворотна залежність між
концентрацією і тривалістю дії, необхідної для отримання ефекту; отже, критерій якості повітря
має бути встановлений у вигляді концентрації, пов’язаної із часом. Критерії можуть використовуватися у різних країнах за умов урахування відмінності у характері рослинності, а відтак і її чутливості до фторидів у різних регіонах.
Незначні пошкодження або їх взагалі відсутність буває при дії на найбільш чутливі види
фторидів у концентрації приблизно 0,2 мкг/м3. Більшість видів рослин стійкі до значно більш
високих концентрацій фторидів (середньорічна концентрація HF в період росту не повинна перевищувати 0,3 мкг/м3 і 97,5 % межі 30-хвилинного значення — 0,9 мкг/м3).
В рекомендаціях фахівців ЄС з обмеження концентрації HF в атмосфері, види рослин за
чутливістю розподіляють на три класи: дуже чутливі, чутливі і менш чутливі, а також наводяться ГДК для впливу протягом 24 годин, 30 діб і всього вегетаційного періоду (табл. 6.3), встановлені ЄС для захисту рослинності від атмосферного HF.
6.3. Розподіл рослин на класи за чутливістю

КЛАС ЧУТЛИВОСТІ
рослин
Дуже чутливі
Чутливі
Менш чутливі

Гранично допустимі концентрації
за тривалість впливу HF, мкг/дм3
вегетаційний
понад 24 год.
понад 30 діб
період
2,0
0,4
0,3
3,0
0,8
0,5
4,0
2,0
1,4

Проте середні концентрації забруднюючої речовини в атмосфері не відображує реальне
навантаження на рослини, тому при нормуванні вмісту фторидів використовується другий критерій, а саме накопичення їх рослинами. Вміст фторидів в тканинах рослин співвідноситься з
виникненням видимих симптомів для кожного з трьох класів рослин: дуже чутливі рослини, що
реагують на вміст фторидів нижче за 50 млн-1, чутливі — 50-200 млн-1, відносно стійкі — понад
200 млн-1. У деяких видів рослин зазначені ефекти проявляються вже при таких низьких концентраціях, як 20 мг/кг сухої маси. Середня концентрація фторидів, за якої не очікується
з’явлення видимих симптомів пошкодження, коливається від 0,2 мкг/м3 (для хвойних) до 0,4
мкг/м3 (для листівних).
У Росії ГДК фторидів у атмосферному повітрі для деревної рослинності складає: максимально разова — 0,020 мг/м3, середньодобова - 0,005 мг/м3. У Німеччині ГДК фтористих сполук
(перераховуючи на фтор) при тривалій дії на рослини становить 1,0 мкг/м3. Норми якості повітря, прийняті в Канаді, встановлюють ГДК фторидів до 0,2 мкг/м3 протягом 70 діб. Слід відмітити, що концентрація HF, рівна 0,3 мкг/м3 в атмосфері, призводить до накопичення до 20 млн-1
288

фторидів в листі після дворічного впливу. На сучасному рівні знань дотримання вказаних норм
гарантує безпечність рослин і тварин та виключає можливість накопичення фторидів у харчовому ланцюзі.
Оксиди азоту. До числа пріоритетних речовин, що забруднюють атмосферу, відносяться
також окисли азоту, які утворюються при згоранні палива, очистці нафти, у процесі ряду хімічних виробництв, а також містяться у вихлопних газах автомашин. Навіть малі концентрації оксидів азоту у повітрі можуть порушувати зелену масу чутливих рослин і вони чинять на рослини негативний вплив і тоді, коли пошкодження ще не наявні. Для лісів, які знаходяться у безпосередній близкості від заводів з виробництва азотної кислоти встановлене сильне пошкодження зеленої маси.
Встановлено, що у рослинах, фумігованих NO2, створюються нітрат- (NO3-) і нітрит —
(NO2 ) іони, причому спочатку у рівній кількості, а далі акумулюється тільки NO2-. Нітрит-іон
більш токсичний, ніж нітрат- і більшість рослин мають ферментативні механізми його детоксикації до певного рівня. Рослини абсорбують газоподібну NO2 швидше, ніж NO, здебільшого завдяки тому, що NO2, легше, ніж NO, розчинюється у воді. Пошкодження рослин під дією NO2 є
результатом або закислення, або фотоокислення. Дія на рослини газоподібних NO і NO2 у концентраціях, які не призводять до з’явлення видимих пошкоджень, викликає зниження інтенсивності фотосинтезу. Комбінована дія цих газів адитивна, однак ефект дії NO проявляється швидше, ніж NO2. Встановлено, що різні види рослин мають різну чутливість до дії NO2.
На різних видах лишайників показано також зниження вмісту хлорофілу під дією диоксиду азоту. Концентрації диоксиду азоту, що дорівнюють 0,05 млн-1 (0,1 мг/м3) – середньорічне
значення, і 0,13 млн-1 (0,244 мг/м3) – середньодобове значення слід розглядати, як рівень, нижче якого негативних ефектів дії на рослини не спостерігається. Посилюється негативний вплив
на рослинність окисів азоту в присутності інших токсикантів, зокрема диоксиду сірки і озону.
Зважаючи на негативний вплив двоокису азоту на здоров’я людей, його вміст у повітрі досить жорстко регламентується. ГДК NO2 у атмосферному повітрі наведені в табл. 6.4.
Для сполук азоту відомі значення ГДК для лісової рослинності Європи, які дорівнюють
випаденням 1т/(км2⋅рік) азоту для низькопродуктивних північних лісів, 2 т/(км2⋅рік) – для лісів
середньої продуктивності помірної зони і 4 т/(км2⋅рік) – для високопродуктивних лісів. ГДН
сполук азоту на лісові екосистеми для умов України наведені у табл. 6.5.
6.4. ГДК NO2 у атмосферному повітрі
Нормативи
Санітарно-гігієнічні
нормативи України
Стандарти ВООЗ
Стандарти ЄС
Стандарти США
(первинні і вторинні)
Тимчасові норми
Росії для деревної
рослинності

Гранично допустимі концентрації NO2, мг/м3
максимальносередньоСередньорічні
разові
добові
0,085 (20 хв.)

0,040

—

0,4 (60 хв.)
—

0,15
0,135

—
—
0,053 ррт (0,100
мг/м3)

0,04

0,02

—
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6.5. ГДН сполук азоту на лісові екосистеми
для умов України
Зона
Полісся
Лісостеп
Степ

Гранично допустимі навантаження викидів на
лісові екосистеми України, кг/(га⋅рік)
NO3
NH4+
NO3-+ NH4+
N
4,6
6,5
11,1
6,0
15,8
11,5
27,3
12,5
16,5
14,0
30,5
14,7

Озон. Фотолітичні реакції у забрудненій атмосфері є головним джерелом фітотоксичних
концентрацій озону. Видимі симптоми озонового пошкодження рослин поділені на 4 основних
типи: пігментні плями, знебарвлення поверхні, двосторонній хлороз і некроз. На з’явлення симптомів впливають такі фактори, як вид рослинності, фізичні характеристики листя, стан рослин,
їх вік, умови середовища у період росту рослин, тривалість та інтенсивність дії тощо.
Реакції різних видів і різновидностей рослин на підвищений вміст у повітрі озону вивчений достатньо докладно. Найбільш чутливими до озону представниками рослинного світу є
ясінь зелений, ясінь американський, амброве дерево, сосна Веймутова, дуб болотний, дуб білий,
піхта одноколірна, тюльпанне дерево, а достатньо стійкі – береза пухнаста, клен гостролистний,
клен цукровий, дуб червоний, дуб черещатий, ялина канадська.
Концентрація озону у тканинах рослин залежить від розчинюваності озону, швидкості його розкладу і від значення рН у ділянці абсорбції. Озон, як і SO2, є джерелом супероксидного
радікалу (О2-), який у свою чергу утворює такі радікали, як ОН-, О2, Н2О2, які можуть окислювати різні клітинні метаболіти. Під дією озону змінюється проникність рослинних тканин для
води, глюкози, іонів. Дія озону на рослини призводить до інгібування процесів фотосинтезу:
знижується не тільки активність електронно-транспортної системи, але і вмісту хлорофілу.
Озон по-різному діє на дихання рослин – він може як стімулювати, так і інгібувати його.
Для різних видів рослин критична концентрація озону у повітрі, при якій спостерігається
їх пошкодження, змінюється у широких межах. Для чутливих видів рослин критична доза впливу озону може складати 0,05-0,1 млн-1 за 2-4 години. Вважається, що до чутливих видів рослин
слід відносити такі, ураження котрих реєструється при концентрації озону у повітрі, яка не перевищує 0,3 млн-1, а толерантними – рослини, ураження яких спостерігається при концентрації озону,
яка перевищує 0,4 млн-1.
При спільній дії на рослини озону і диоксиду сірки у співвідношенні концентрацій 1:5 (1,5
-1
млн SO2 i 0,3 млн-1 O3) здебільшого спостерігаються симптоми ураження рослин, властиві дії
озону; при співвідношенні концентрацій диоксиду сірки і озону 6:1 – реєструються симптоми
ураження, типові для цих двох газів; проте, якщо співвідношення вказаних газів 4:1, ступінь
ураження рослини озоном підсилюється за рахунок дії диоксиду сірки. Хронічна дія озону пригнічує зріст і продуктивність багатьох деревних і трав’янистих рослин, причому у деяких рослин знижується сильніше зріст коріння порівняно із ростом надземної частини.
У ЄС виділяються два “пороги” вмісту озону у атмосферному повітрі: охорона здоров’я
населення — 0,100 мг/м3 (8-годинні середні); охорона рослинності - 0,200 мг/м3 (1- годинні середні) та 0,065 мг/м3 (середньодобові). Вторинні стандарти США для озону складають: 0,12 ppм
— середньодобова; 0,053 ppм — середньорічна. Санітарно-гігієнічні ГДК вмісту озону в атмосферному повітрі в Україні встановлені на рівні: 0,16 мг/м3 (максимально разова); 0,03 мг/м3
(середньодобова). Вторинні нормативи вмісту озону в атмосферному повітрі можуть бути встановлені в Україні на рівні санітарно-гігієнічних ГДК.
Поліциклічні ароматичні вуглеводні. До числа особливо небезпечних забруднюючих атмосферу речовин відносяться поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), які вважаються трансформуючими агентами біосфери, тому що багато які з цих сполук здатні викликати онкогенез,
тератогенез, токсигенез та мутагенез, пригнічувати імунну систему, тощо.
Біологічна активність ПАВ залежить як від індивідуальних особливостей об’єкту впливу,
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діючої концентрації та тривалості дії, так і від екологічних обставин що сприяє або перешкоджає паталогічній зміні. Інтенсивність впливу визначається також фізико-географічними, кліматичними та іншими умовами життя представників рослинного і тваринного світу, що істотно
ускладнює проблему регламентації навантаження на окремі організми і екосистему в цілому.
До числа найпріоритетніших сполук серед ПАВ (за розповсюдженням і силою впливу) відносять 3,4-бенз(а)пірен, який може переходити з повітря у грунт, з грунту в рослини, з рослин
до тварин і надалі до харчів людини. Фонові концентрації 3,4-бенз(а)пірену у рослинах залежать від їх видових і вікових ознак: за однакових умов проростання у жовтому листі дерев
знайдено 3,4-бенз(а)пірену більше, ніж у зелених; у хвої старих сосен міститься цієї сполуки в
двічі більше, ніж у хвої молодих. Підвищеним вмістом 3,4-бенз(а)пірену відрізняються мохи і
лишайники (до 50 нг/г і більше). У травах і пустельних рослинах концентрації 3,4-бенз(а)пірену
низькі (менше за 1 нг/г), у окремих видах рослин, у т. ч. і в різнотрав’ї, концентрації 3,4бенз(а)пірену можуть досягати 20-30 нг/г. У листі і опадах вміст 3,4-бенз(а)пірену коливається
від 5 до 80 нг/г.
Вміст 3,4-бенз(а)пірену в рослинах, що виросли на незабрудненому грунті, зазвичай не перевищує 20-30 нг/г, а найчастіше буває значно нижче. Вивчення вмісту ПАВ у мохах у різних
регіонах Центральної Європи показало, що варіації їх концентрацій в рослинах пов’язані з антропогенними викидами у тій чи іншій місцевості і ця обставина виявилась підставою для використання мохів для індикації забруднення атмосферного повітря. Ще більшою мірою здатна
до акумулювання ПАВ лісова підстилка.
В Україні ГДК цієї сполуки (середньодобова) в атмосферному повітрі населених місць
складає 1нг/м3, в грунті —20 нг/г, у поверхневих водах —5 нг/дм3. Згідно зі стандартами ВООЗ
середньорічна концетрація 3,4-бенз(а)пірену в атмосферному повітрі не повинна перевищувати
1,0 нг/м3.
Свинець. Забруднення довкілля свинцем і його сполуками, яке викликає деградацію довкілля і завдає шкоду здоров’ю населення, є однією з найбільш гострих екологічних проблем.
Свинець, кадмій і ртуть признані міжнародною спільнотою пріоритетними важкими металами,
“боротьбі” з якими надається першочергове значення. Прийнята спеціальна Декларація ОЕСD
зі зниження ризику впливу свинцю.
Основні джерела надходження свинцю у атмосферне повітря такі: кольорова металургія,
спалення палива, хімічна промисловість, автотранспорт (від останнього приблизно 70 % усіх
викидів свинцю у атмосферу). Існує тенденція до збільшення викидів від автотранспорту внаслідок стійкого росту автомобільного парку країни та зменшення викидів свинцю стаціонарними джерелами. Свинець за абсолютним вмістом у рослинному матеріалі відноситься до елементів середньої концентрації (до групи відносно середнього накопичення). Підвищений вміст
свинцю (до 1 мкг/г) характерний для рослинності на техногенно забруднених територіях: на
околицях металургійних підприємств, рудників з видобутку поліметалів, а також уздовж автострад.
Вміст свинцю у біомасі рослин у заповідних та суміжних із заповідними територіях України змінюється у межах 0,16-17,5 мг/кг сухої ваги. Концентрація свинцю у ряду біомасасухостій-підстилка змінюється відповідно як 2,1-2,6-4,0 мг/кг за середньозваженими величинами. Вміст свинцю у рослині звичайно оцінюється коефіцієнтом біологічного поглинання, який
дорівнює відношенню вмісту свинцю у сухій масі рослин до його вмісту у грунті. Надходження
свинцю з грунту до рослини залежить від хімічного складу джерел забруднення, агрохімічних і
агрофізичних властивостей грунту і фізиологічних особливостей культури.
Під впливом свинцю розвивається міжжилковий хлороз листя та настає раннє опадання
листя. Розподіляється свинець по органах рослин неоднаково: найбільша кількість свинцю у
репродуктивних органах зернових культур, гречки і соняшника зосереджене у зародку зерновки, плоду і насінні. Порогова доза дії свинцю на рослинність, як і більшості інших важких металів близькі до фонових значень. Існує зональний характер розподілу щільності випадень (навантажень) свинцю на поверхню.
ГДК свинцю в атмосферному повітрі, за нормативними документами України, складає
0,0003 мг/м3 (середньодобовa), що дозволяє рекомендувати такий самий рівень і для вторинних
нормативів, призначених для захисту рослин. В Росії як мінімальний рівень навантажень розг291

лядають 0,05-1,0 кг/км2 на рік, помірний — 1,0-3,0 кг/км2 на рік, підвищений — 3,0-5,0 кг/км2
на рік. Вторинний стандарт США для свинцю в атмосферному повітрі встановлений на рівні
0,0015 мг/м3 (середня за 3 місяці).
Формальдегід. Формальдегід відноситься до числа пріоритетних сполук, забруднюючих
атмосферне повітря, вміст якого достатньо жорстко регламентується з метою захисту здоров’я
населення. Нажаль, дані про вплив формальдегіду на рослинність вкрай обмежені. В Росії
встановлено ГДК формальдегіду у повітрі для деревної рослинності на рівні 0,020 мг/м3 (для
максимально разової) і 0,003 мг/м3 для середньодобової. В Україні середньодобова ГДК 0,003
мг/м3 може бути визначена як тимчасовий вторинний норматив для захисту рослинності в країні.
Окис вуглецю. Окис вуглецю (СО) утворюється у результаті будь-яких процесів горіння,
внаслідок неповного окислення вуглецю, тому антропогенне походження окису вуглецю величезне як у локальному, так і у регіональному масштабах. В атмосферу щорічно викидається більше 6⋅1014 г окису вуглецю. Основними його “постачальниками” є США, Європа і Японія.
Внаслідок цього більша частина антропогенних викидів СО концентрується у помірних широтах північної півкулі.
Окис вуглецю є безбарвним газом без запаху і смаку; він дещо легше повітря і лише незначно розчинний у воді. При температурі 25 оС і тискові у 1 атмосферу СО хімічно інертний;
при підвищених температурах він стає реактивним і може діяти як сильний відновлюючий елемент.
Природні фонові рівні вмісту окису вуглецю звичайно низькі — 0,01-0,9 мг/м3. Концентрації СО у
повітрі міст тісно пов’язані зі щільністю транспортного потоку і погодними умовами.
Існує окислення окису вуглецю рослинами до диоксиду і фіксація його у вигляді серину.
Наприклад, здатність бобових рослин влітку до фіксації СО оцінюється у 12-120 кг/м2 за добу.
Проте, як вважають, найбільш важливими поглиначами СО є грунт і океан. Дія СО змінюється
у залежності від виду рослин, бо деякі з них здатні засвоювати цей газ. У найбільш чутливих
видів під впливом надлишкового вмісту окису вуглецю у повітрі порушується дихання,
з’являється плямистість на листі, відбуваються зміни у гормональному розвитку рослин. У містах дія СО призводить до опадання листя, бутонів, недоспілих плодів і викликає загибель молодих рослин. Конкретні значення для допустимого рівня вмісту окису вуглецю в атмосферному
повітрі з точки зору захисту наземних екосистем ще не встановлені.
Пил. Тверді частки різних розмірів виникають при спаленні вугілля і різних інших видів
палива, а також органічних відходів; виплавці металів; при процесах обпалювання вапна; виготовленні цементу тощо. Вплив пилових часток на рослинність вивчений не достатньо повно,
проте їх відносна роль у загальному забрудненні атмосферного повітря вельми значна. Індикаторами пошкодження рослин пиловими частками є, як правило, плямистість листя і крайовий
опік.
Викиди твердих частинок, особливо золи на підприємствах енергетичної промисловості,
призводять до утворення пилових шарів, які обмежують процеси фотосинтезу. Більш значна
шкода виникає при впливі деяких типів пилу на грунт. Пил від підприємств з переробки магнезиту дуже шкідливий тим, що сполуки магнію різко пригнічують процеси вегетаційного росту.
Вапняковий пил, проникаючи вглиб листя змінює цитоплазму і руйнує хлорофіл. Встановлено,
що, на відміну від хвойних порід, листівні дерева з густою кроною менше підпадають впливу
цементного пилу. Крім того, пилові частини здійснюють і непрямий вплив на рослини за рахунок змінення стану грунтів і грунтових вод.
Встановлено, що перехоплення і утримання атмосферних частинок рослинами відбувається дуже різними засобами і здебільшого залежить від розміру, форми, вологості і текстури поверхні частинок, поверхні уловлюючого органу рослини, мікро- і ультрамікрокліматичних
умов, що оточують рослину; звичайно велика шорсткість поверхні листя збільшує відсоток
вловлення частинок розміром менше 5 мкм у діаметрі; породи з гладкими листями, наприклад
каштан кінський, менш ефективні уловлювачі, ніж породи із шорстким листям, наприклад в’яз і
ліщина; дрібне листя звичайно краще збирає частинки, ніж крупне; листя складної конфігурації
з більшим периметром збирає частинки найбільш ефективно; збільшення швидкості вітру і розміру частинок, як правило, викликає зростання швидкості відкладення частинок; накопичення
атмосферних частинок листівними лісами, яки зкинули листя взимку залишається дуже високим завдяки імпакції на гілках; звичайно хвойні породи бувають більш ефективними поглина292

чами, ніж листівні. Встановлено, що лісові насадження уловлюють 20 і більше тон пилу на 1 га
лісу за вегетаційний період.
ГДК пилу (завислих часток) у атмосферному повітрі в Україні складає: 0,50 мг/м3 (максимально разова) і 0,150 мг/м3 (середньодобова); у Росії для деревної рослинності відповідно —
0,20 мг/м3 і 0,050 мг/м3. У США встановлений вторинний стандарт вмісту пилу в атмосферному
повітрі на рівні первинного стандарту —0,150 мг/м3 (середньодобовий) і 0,050 мг/м3 (середньорічний). За стандартами ЄС допустима середньодобова концентрація пилу у повітрі складає
0,100-0,150 мг/м3, а середньорічна —0,040-0,060 мг/м3, а згідно рекомендацій ВООЗ відповідно
—0,120 мг/м3 і 0,060-0,090 мг/м3.
Тривала дія помірного забруднення атмосфери, викликаючи спочатку непомітні фізіологічні зміни у живих організмах, відбивається, з часом, на конкурентоспроможності видів і стійкості їх до впливу зовнішніх несприятливих факторів, призводить поступово до руйнування вихідної структури, а потім і до деградації екосистем. Можливість хронічних порушень під впливом
забруднення необхідно враховувати і прогнозувати, особливо при організації охорони генетичного фонду у заповідниках, бо ці порушення можуть викликати незворотні зміни еталонних
екосистем.
Як тимчасові значення вторинних нормативів, спрямованих на захист наземних екосистем,
можуть бути запропоновані рівні, наведені у табл. 6.6.
6.6. Рівні вторинних нормативів основних речовин
у атмосферному повітрі

Речовина
Пил
Диоксид сірки
Диоксид азоту
HF та інші фтористі сполуки
Бенз(а)пірен
Свинець
Озон
Формальдегід

Вторинні нормативи (концентрація) пріоритетних
речовин у атмосферному повітрі, мг/ м3
максимально
середньодобова
середньорічна
разова (20 хвилин)
—
0,150
0,050
0,5
0,05 (0,02*)
—
0,085
0,40
—
0,02

0,005

0,001

—
0,001
0,16

1,0 нг/ м3
0,0003
0,03

—
—
—

—

0,003

—

Примітка: * для охоронних зон територій та об’єктів ПЗФ

Як необхідні рівні допустимого з екологічних позицій антропогенного навантаження на лісові масиви використовуються нормативи, наведені у документі
“Попередні нормативи гранично допустимих навантажень основних промислових фітотоксикантів для лісових екосистем України” (1997 р.). Контроль за дотриманням вторинних нормативів якості атмосферного повітря доцільно проводити не тільки на основі хімічного аналізу повітряного середовища, але й за допомогою біоіндікаційних методів, які широко застосовуються у закордонній природоохоронній практиці.
♦♦♦♦♦
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3.7. ТРАНСКОРДОННИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
(Конвенція) підписана у Еспо, Фiнляндiя 25.02.91 р. Сторони цiєї Конвенцiї прийняли таке рішення враховуючи взаємозв’язок мiж рiзними видами економiчної дiяльностi та їхнiми екологiчними наслiдками, а також беручи до уваги необхiднiсть та важливе значення розробки попереджуючої полiтики та вiдвернення, зменшення i монiторингу значних шкiдливих видiв
впливу на довкілля в цiлому, та, зокрема, у транскордонному контекстi.
Розумiючи необхiднiсть придiлення пильної уваги екологiчним факторам на ранньому
етапi процесу прийняття рiшень Сторони Конвенції намагаються застосовувати оцiнку впливу
на довкілля на усiх належних адмiнiстративних рiвнях як необхiдного iнструмента пiдвищення
якостi iнформацiї, яка надається директивним органам, з тим щоб вони могли приймати екологiчно обгрунтованi рiшення, якi особливо враховували б необхiднiсть зведення до мiнiмуму
значної шкiдливої дiї, зокрема у транскордонному контекстi.
У транскордонному контекстi зачеплена Сторона – це Договiрна(i) Сторона(и) Конвенцiї,
яка(i) може (можуть) бути зачеплена(i) транскордонним впливом запланованої дiяльностi;
заiнтересована Сторона – Сторона походження та зачеплена Сторона, якi беруть участь у застосуваннi методiв оцiнки впливу на довкілля. Запланованою дiяльнiстю є будь-яка дiяльнiсть
чи будь-яка суттєва змiна у тiй чи iншiй дiяльностi, яка вимагає прийняття рiшення компетентним органом вiдповiдно до вживаної нацiональної процедури.
Оцiнка впливу на довкілля означає нацiональну процедуру оцiнки можливого впливу запланованої дiяльностi на довкілля. Впливом є будь-якi наслiдки запланованої дiяльностi для довкілля, включаючи здоров’я i безпеку людей, флору, фауну, грунт, повiтря, воду, клiмат, ландшафт, iсторичнi пам’ятки та iншi матерiальнi об’єкти, чи взаємозв’язок мiж цими факторами.
Вплив охоплює також наслiдки для культурної спадщини чи соцiально-економiчних умов, якi є
результатом змiни цих факторiв. Транскордонний вплив – будь-який вплив, не тiльки глобального характеру, у районi, який знаходиться пiд юрисдикцiєю тiєї чи iншої Сторони, викликаний
запланованою дiяльнiстю, фiзичне джерело якої розташоване повнiстю чи частково у межах району, який пiдпадає пiд юрисдикцiю iншої Сторони.
Компетентний орган – нацiональний орган чи органи, що призначаються Стороною як
вiдповiдальнi за виконання функцiй, якi охоплюються цiєю Конвенцiєю, та/або орган чи органи,
на якi Сторона покладає повноваження по прийняттю рiшень, що мають вiдношення до запланованої дiяльностi.
Сторони Конвенції на iндивiдуальнiй чи колективнiй основi вживають всiх належних i
ефективних заходiв по запобiганню значному шкiдливому транскордонному впливу як результату запланованої дiяльностi, а також по його зменшенню та контролю за ним. Кожна Сторона
вживає необхiдних законодавчих, адмiнiстративних або iнших заходiв для здiйснення положень
зазначеної Конвенцiї, включаючи, стосовно запланованих видiв дiяльностi, перелiчених у табл.
7.1, якi можуть чинити значний шкiдливий транскордонний вплив, установлення процедури
оцiнки впливу на довкілля, яка дає можливiсть для участi громадськостi, та для пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на довкілля (табл. 7.2).
7.1. Перелік об’єктів для оцінки транскордонного впливу
Об’єкти для оцінки транскордонного впливу
1. Нафтоочиснi заводи (за винятком пiдприємств, якi виробляють тiльки мастильнi
матерiали iз сирої нафти) та установки для газифiкацiї та зрiдження вугiлля або
бiтумiнозних сланцiв з продуктивнiстю 500 тонн або бiльше на день.
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Об’єкти для оцінки транскордонного впливу
2. Тепловi електростанцiї та iншi установки для спалювання тепловою потужнiстю 300
МВт або бiльше, а також атомнi електростанцiї та iншi споруди з ядерними реакторами
(за винятком дослiдницьких установок для виробництва та конверсiї розщеплюваних та
вiдтворюваних матерiалiв, максимальна потужнiсть яких не перевищує 1 кВт
постiйного теплового навантаження).
3. Установки, якi призначенi виключно для виробництва або збагачення ядерного палива, регенерацiї вiдпрацьованого ядерного палива або збору, видалення та переробки
радiоактивних вiдходiв.
4. Великi установки для доменного та мартенiвського виробництв та пiдприємства кольорової металургiї.
5. Установки для вилучення азбесту та переробки i перетворення азбесту та продуктiв,
якi мiстять азбест: стосовно азбестоцементних продуктiв – з рiчним виробництвом
бiльш нiж 20000 т готової продукцiї; стосовно фрикцiйних матерiалiв – з рiчним виробництвом бiльш нiж 50 т готової продукцiї; та стосовно iнших видiв застосування азбесту
– з використанням бiльш нiж 200 т на рiк.
6. Хiмiчнi комбiнати.
7. Будiвництво автомагiстралей1, швидкiсних дорiг2, трас для залiзничних шляхiв далекого сполучення та аеропортiв з довжиною основної злiтно-посадочної полоси у 2100 м
або бiльше.
8. Нафто- та газопроводи з трубами великого дiаметру.
9. Торговi порти, а також внутрiшнi воднi шляхи та порти для внутрiшнього судноплавства, якi допускають прохiд суден водотоннажнiстю бiльш нiж 1350 т.
10. Установки по видаленню вiдходiв для спалювання, хiмiчної
переробки або захоронення токсичних та небезпечних вiдходiв.
11. Великi греблi та водосховища.
12. Дiяльнiсть по забору пiдземних вод у випадку, якщо рiчний
обсяг води, яка забирається, досягає 10 млн. м3 або бiльше.
13. Виробництво целюлози та паперу з одержанням на день 200
або бiльше метричних тонн продукцiї.
14. Великомасштабне видобування, вилучення та збагачення на мiсцi металевих руд та
вугiлля.
15. Видобування вуглеводнiв на континентальному шельфi.
16. Великi склади для зберiгання нафтових, нафтохiмiчних та хiмiчних продуктiв.
17. Вируб лiсiв на великих площах.
Примітки:
1. Термiн “автомагiстраль” означає дорогу, яка спецiально побудована та призначена для руху автотранспортних засобiв, яка не обслуговує придорожнi володiння та яка:
має, за винятком окремих дiльниць на тимчасовiй основi, окремi проїзнi частини для
руху в обидва напрямки, роздiленi одна вiд одної роздiлювальною полосою, яка не призначена для руху, або, у виключних випадках, iншими засобами; не має перетину на
одному рiвнi з дорогами, залiзничними або трамвайними шляхами та пiшохiдними
дорiжками та спецiально позначена як автомагiстраль.
2. Термiн “швидкiсна дорога” означає дорогу, яка призначена для руху транспортних засобiв, в’їзд на яку можливий тiльки через розв’язки або регульованi перехрестя i
на якiй, зокрема, забороненi зупинка та стоянка на проїзжiй частинi (проїзжих частинах).
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При розглядi запланованих видiв дiяльностi заiнтересованi Сторони можуть вивчити питання про те, чи може цей вид дiяльностi мати значний шкiдливий транскордонний вплив, зокрема, на пiдставi одного чи кiлькох критерiїв, які наведені у табл. 7.2. Для визначення екологічного значення видів діяльності заiнтересованi Сторони розглядають запланованi види
дiяльностi, якi здiйснюються у безпосереднiй близькостi до мiжнародного кордону, а також види запланованої дiяльностi, якi здiйснюються у бiльш вiддалених районах, якi можуть мати значний транскордонний вплив на великiй вiдстанi вiд мiсця розгортання господарської дiяльностi.
Сторона походження забезпечує, щоб оцiнка впливу на довкілля проводилась до прийняття рiшення про санкцiонування або здiйснення запланованого виду дiяльностi, внесеного до
табл. 7.1, який може призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу. Вона забезпечує оповiщення зачеплених Сторiн про запланований вид дiяльностi, наведений у табл. 7.1,
який може призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу.
Заiнтересованi Сторони проводять з iнiцiативи будь-якої з таких Сторiн консультацiї
вiдносно можливостi того, що який-небудь вид або види запланованої дiяльностi, якi не наведенi у табл. 7.1, будуть призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу, i чи не
слiд тому до нього або до них вiдноситись так, якби вони були наведенi у табл. 7.1. Якщо цi
Сторони досягнуть позитивної домовленостi, то до цього виду чи видiв дiяльностi застосовується зазначений режим. Загальнi принципи для визначення критерiїв, якi допомагають встановити значний шкiдлий вплив, викладаються у табл. 7.2.
7.2. Мінімальна інформація і загальні критерії
щодо оцiнки транскордонного впливу на довкілля
Iнформацiя, яка пiдлягає включенню в
документацiю про оцiнку впливу на навколишнє середовище
1. Опис запланованої дiяльностi та її цiлi.
2. Опис, при необхiдностi, розумних альтернатив (наприклад, географiчного або технологiчного характеру) запланованої дiяльностi,
у т.ч. варiанту вiдмови вiд дiяльностi.
3. Опис тих елементiв навколишнього середовища, якi, ймовiрно, будуть суттєво зачепленi
запланованою дiяльнiстю або її альтернативними варiантами.
4. Опис можливих видiв впливу на навколишнє середовище запланованої дiяльностi та її
альтернативних варiантiв i оцiнка масштабiв
впливу.
5. Опис запобiжних заходiв, спрямованих на
те, щоб звести до мiнiмуму шкiдливий вплив
на навколишнє середовище.
6. Конкретне зазначення заходiв прогнозування та вихiдних положень, якi лежать в їхнiй
основi, а також вiдповiднi данi про навколишнє середовище, якi використовуються; опис
прогалин у знаннях та невизначеностей, якi
були вивченi при пiдготовцi потрiбної
iнформацiї
7. Короткий змiст програм монiторингу та
управлiння, усiх планiв пiсляпроектного
аналiзу та резюме нетехнiчного характеру,
при необхiдностi, з використанням вiзуальних
засобiв подання матерiалiв (карт, графiкiв i
т.д.).
296

Загальні критерії щодо визначення
екологічного значення видів діяльності,
які не внесені у табл. 8.1
1. Масштаби:
запланованi види дiяльностi, масштаби яких
є бiльшими для цього типу дiяльностi.
2. Район:
запланованi
види
дiяльностi,
якi
здiйснюються в особливо чутливих або важливих з екологiчної точки зору районах або
у безпосереднiй близькостi до них (наприклад, сильно зволоженi землi, якi визначенi в
рамках Рамсарської конвенцiї, нацiональнi
парки, природнi заповiдники, зони, якi становлять особливий науковий iнтерес, або
пам’ятки археологiї, культури або iсторiї);
- запланованi види дiяльностi в районах, де
особливостi запланованої господарської
дiяльностi можуть мати значний вплив на
населення.
3. Наслiдки:
запланованi види дiяльностi, якi мають особливо складний та потенцiйно шкiдливий
вплив, включаючи такi види впливу, якi
спричинюють серйозні наслiдки для людей
та цiнних видiв флори i фауни та органiзмiв,
загрожують теперiшньому або можливому
використанню зачепленого району та призводять до виникнення навантаження, яке перевищує рiвень стiйкостi середовища до зовнiшнього впливу.

Сторона походження надає громадськостi у районах, якi, ймовiрно, будуть зачепленi, можливiсть брати участь у вiдповiдних процедурах оцiнки впливу запланованої дiяльностi на навколишнє середовище i забезпечує, щоб ця можливiсть, яка надається громадськостi зачепленої
Сторони, була рiвноцiнна можливостi, яка надається громадськостi Сторони походження.
Вiдповiдно до положень зазначеної Конвенцiї оцiнки впливу на навколишнє середовище,
як мiнiмальна вимога, проводитимуться на рiвнi проектiв запланованої дiяльностi. При можливостi, Сторони також намагатимуться застосовувати принципи оцiнки впливу на навколишнє
середовище до полiтики, планiв та програм.
Положення Конвенцiї не порушують право конкретних Сторiн застосовувати нацiональнi
закони, приписи, адмiнiстративнi положення або вживану правову практику, якi захищають
iнформацiю, надання якої могло б завдати шкоди виробничiй або комерцiйнiй таємницi або
нацiональнiй безпецi, а також не порушують право конкретних Сторiн застосовувати, при необхiдностi за двосторонньою або багатосторонньою згодою, бiльш суворi мiри, нiж тi, якi
мiстяться у Конвенцiї. Вони не стосуються будь-яких зобов’язань Сторiн вiдповiдно до
мiжнародного права щодо дiяльностi, яка призводить або може призводити до транскордонного
впливу.
Щодо запланованого виду дiяльностi, наведеного у табл. 17.1, який може призводити до
значного шкiдливого транскордонного впливу, Сторона походження з метою забезпечення проведення вiдповiдних i ефективних консультацiй оповiщує будь-яку Сторону, яка, на її думку,
може бути зачепленою Стороною, як можна скорiше та не пiзнiше, нiж вона проiнформує громадськiсть власної країни, про заплановану дiяльнiсть.
Це оповiщення, зокрема, мiстить: iнформацiю про заплановану дiяльнiсть, включаючи
будь-яку наявну iнформацiю про її можливий транскордонний вплив; iнформацiю про характер
можливого рiшення та зазначення розумного термiну, протягом якого вимагається дати
вiдповiдь з врахуванням характеру запланованої дiяльностi та може мiстити іншу iнформацiю.
Зачеплена Сторона дає вiдповiдь Сторонi походження протягом термiну, наведеного в
оповiщеннi, пiдтверджуючи одержання оповiщення, та зазначає, чи має вона намiр брати участь
у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище. Якщо зачеплена Сторона повiдомляє,
що вона не має намiру брати участь у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище, або
якщо вона на дає вiдповiдь протягом термiну, зазначеного в оповiщеннi, то положення Конвенції не застосовуються. За таких обставин не обмежується право Сторони походження визначати
необхiднiсть проведення оцiнки впливу на навколишнє середовище на пiдставi свого
нацiонального законодавства та практики.
Пiсля одержання вiдповiдi вiд зачепленої Сторони з повiдомленням про її намiр брати
участь у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище Сторона походження у тому випадку, коли вона ще цього не зробила, надає зачепленiй Сторонi вiдповiдну iнформацiю, яка
стосується процедури оцiнки впливу на навколишнє середовище, включаючи зазначення
термiнiв подання зауважень та вiдповiдну iнформацiю про заплановану дiяльнiсть та її можливий значний шкiдливий транскордонний вплив.
На прохання Сторони походження зачеплена Сторона надає їй розумно доступну
iнформацiю про навколишнє середовище, яке може бути потенцiйно зачепленим i яке знаходиться пiд юрисдикцiєю зачепленої Сторони, якщо ця iнформацiя необхiдна для пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на навколишнє середовище. Ця iнформацiя надається негайно та,
при можливостi, через спiльний орган, якщо такий iснує.
Якщо будь-яка Сторона вважає, що вона буде зачеплена у результатi значного шкiдливого
транскордонного впливу запланованої дiяльностi, перелiченої у табл. 11.1, та якщо не надходило нiякого оповiщення, то на прохання зачепленої Сторони заiнтересованi Сторони проводять
обмiн достатньою iнформацiєю з метою обговорення питання про можливiсть виникнення значного шкiдливого транскордонного впливу. Якщо цi Сторони погоджуються, що значний
шкiдливий транскордонний вплив, судячи з усього, буде мати мiсце, то вiдповiдно застосовуються положення Конвенцiї, а якщо не можуть дiйти згоди – будь-яка така Сторона може винести це питання на розгляд комiсiї по запиту вiдповiдно до встановлених Конвенцією положень з
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метою з’ясування її думки про ймовiрнiсть значного шкiдливого транскордонного впливу, якщо
Сторони не домовились про iнший спосiб урегулювання цього питання.
Процедура запиту містить такі основні положення:
1. Запитуюча Сторона або Сторони повiдомляють секретарiат про те, що вона або вони
вносить(ять) питання про те, чи може який-небудь запланований вид дiяльностi, наведений у
табл. 8.1, мати значний шкiдливий транскордонний вплив на розгляд комiсiї по запиту, яка
створюється вiдповiдно до встановлених положень. В повiдомленнi зазначається предмет запиту. Секретарiат негайно оповiщає усi Сторони цiєї Конвенцiї про цей запит.
2. Комiсiя по запиту складається з трьох членiв: запитуюча Сторона та iнша Сторона, яка
причетна до процедури запиту, призначають по одному науковому або технiчному експерту, i
два призначених таким чином експерта призначають за взаємною згодою третього експерта,
який стає головою комiсiї по запиту. Останнiй не є громадянином жодної iз Сторiн, причетних
до процедури запиту, не проживає постiйно на територiї жодної з цих Сторiн, не перебуває на
службi цих Сторiн та не має вiдношення до цiєї справи нi в якому iншому статусi.
3. Якщо голова комiсiї по запиту не призначається протягом двох мiсяцiв пiсля призначення другого експерта, то Виконавчий секретар ЄС на прохання будь-якої iз Сторiн призначає
голову протягом наступних двох мiсяцiв.
4. Якщо одна iз Сторiн, причетних до процедури запиту, не призначає експерта протягом
одного мiсяця пiсля одержання вiд секретаря повiдомлення, то iнша Сторона може iнформувати
про це Виконавчого секретаря ЄС, який призначає голову комiсiї по запиту протягом наступного двомiсячного термiну. Пiсля призначення голова комiсiї по запиту просить Сторону, яка не
призначила експерта, зробити це протягом одного мiсяця. Пiсля закiнчення цього термiну голова вiдповiдно iнформує Виконавчого секретаря Європейської економiчної комiсiї, який призначає експерта протягом наступного двомiсячного термiну.
5. Комiсiя по запиту приймає свої власнi правила процедури і може вживати усiх
вiдповiдних заходiв з метою здiйснення своїх функцiй.
6. Сторони, якi причетнi до процедури запиту, сприяють роботi комiсiї по запиту та, зокрема, використовують усi засоби, якi вони мають у своєму розпорядженнi: надають їй усi
вiдповiднi документи, умови та iнформацiю; та при необхiдностi надають їй можливість викликати свiдкiв або експертiв та заслуховувати їхнi свiдчення. Сторони або експерти зберiгають
конфiденцiйнiсть будь-якої iнформацiї, яку вони одержали у конфiденцiйному порядку протягом роботи комiсiї по запиту.
7. Якщо одна iз Сторiн, причетних до процедури запиту, не з’являється в комiсiю по запиту або не може представити свою справу, то iнша Сторона може просити комiсiю по запиту
продовжити розгляд та завершити свою роботу. Вiдсутнiсть однiєї iз Сторiн в комiсiї по запиту
або неучасть однiєї iз Сторiн у представленнi своєї справи не є перешкодою для продовження та
завершення роботи комiсiї по запиту.
8. Якщо комiсiя по запиту внаслiдок особливих обставин справи не ухвалить iншого
рiшення, то витрати комiсiї по запиту, включаючи винагородження її членiв, Сторони, причетнi
до процедури запиту, дiлять мiж собою нарiвно. Комiсiя по запиту веде облiк усiх своїх витрат
та подає Сторонам остаточний звiт про цi витрати.
9. Будь-яка Сторона, яка має дiйсний iнтерес до предмета процедури запиту та може бути
зачеплена в результатi винесення думки по цiй справi, має право взяти участь у розглядi за згодою комiсiї по запиту.
10. Рiшення комiсiї по запиту з процедурних питань приймаються бiльшiстю голосiв її
членiв. Остаточна думка комiсiї по запиту вiдбиває думку бiльшостi її членiв i включає будьяку особливу думку.
11. Комiсiя по запиту подає свою остаточну думку протягом двох мiсяцiв з дня свого
утворення, якщо тiльки вона не вважатиме за необхiдне продовжити цей термiн на перiод, який
не перевищуватиме двох мiсяцiв. Остаточна думка комiсiї по запиту базується на загальноприйнятих наукових принципах. Комiсiя по запиту передає остаточну думку Сторонам, причетним до процедури запиту, та секретарiату.
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Заiнтересованi Сторони забезпечують, щоб громадськiсть зачепленої Сторони у районах,
якi, судячи з усього, будуть зачепленi, мала iнформацiю та можливостi для надання зауважень
або заперечень до запланованої дiяльностi та щоб цi зауваження або заперечення були
повiдомленi компетентному органу Сторони походження або безпосередньо, або, коли це необхiдно,
через Сторону походження.
Документацiя з оцiнки впливу на навколишнє середовище, яка має бути надана компетентному органу Сторони походження, мiстить, як мiнiмум, iнформацiю, яка наведена у табл. 17.2.
Сторона походження надає зачепленiй Сторонi вiдповiдним чином через спiльний орган, якщо
такий iснує, документацiю з оцiнки впливу на навколишнє середовище. Заiнтересованi Сторони
забезпечують розповсюдження цiєї документацiї серед органiв та громадськостi зачепленої
Сторони у районах, якi, судячи з усього, пiдлягатимуть впливу, а також надання зауважень
компетентному органу Сторони походження або безпосередньо, або, коли це необхiдно, через
Сторону походження, у розумнi термiни до прийняття остаточного рiшення стосовно запланованої дiяльностi.
Сторона походження пiсля завершення пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на навколишнє середовище та без необгрунтованої затримки проводить консультацiї з вiдповiдною
зачепленою Стороною стосовно, зокрема, потенційного транскордонного впливу запланованої
дiяльностi та заходiв щодо зменшення або усунення її впливу. Консультацiї можуть стосуватися: можливих альтернатив запланованої дiяльностi, включаючи альтернативу незастосування
нiяких дiй, та вжиття можливих заходiв щодо зменшення значного шкiдливого транскордонного впливу запланованої дiяльностi та монiторингу наслiдкiв здiйснення таких заходiв за рахунок
Сторони походження; iнших форм можливої взаємної допомоги щодо зменшення будь-якого
значного шкiдливого транскордонного впливу запланованої дiяльностi та будь-яких iнших
вiдповiдних питань, якi мають вiдношення до запланованої дiяльностi.
Сторони узгоджують на початковому етапi таких консультацiй питання про їх тривалiсть
у прийнятних часових межах. Будь-якi такi консультацiї можуть проводитися через вiдповiдний
спiльний орган там, де такий iснує. Сторони забезпечують, щоб в остаточному рiшеннi про заплановану дiяльнiсть були належним чином врахованi результати оцiнки впливу на навколишнє
середовище, включаючи документацiю з оцiнки впливу на навколишнє середовище, а також зауваження до цiєї документацiї, якi одержанi вiдповiдно до вимог Конвенції, та пiдсумки консультацiй.
Сторона походження повiдомляє зачепленiй Сторонi остаточне рiшення щодо запланованої дiяльностi разом з причинами та мiркуваннями, на яких воно базується. Якщо додаткова
iнформацiя про значний транскордонний вплив запланованої дiяльностi, яка була вiдсутньою на
час прийняття рiшення щодо цiєї дiяльностi i яка була б здатна суттєвим чином вплинути на це
рiшення, стає вiдомою заiнтересованiй Сторонi до початку здiйснення такої дiяльностi, то ця
Сторона негайно iнформує iншу заiнтересовану Сторону або заiнтересованi Сторони. Якщо одна iз заiнтересованих Сторiн просить про це, то проводяться консультацiї з питання про необхiднiсть перегляду цього рiшення.
З урахуванням ймовiрного значного шкiдливого транскордонного впливу дiяльностi, стосовно якої вiдповiдно до цiєї Конвенцiї здiйснюється оцiнка впливу на навколишнє середовище,
заiнтересованi Сторони на прохання будь-якої з таких Сторiн визначають, чи буде проводитись
пiсляпроектний аналiз, i якщо буде проводитись, то в якiй мiрi. Будь-який пiсляпроектний
аналiз, що проводиться, мiстить, зокрема, спостереження за цiєю дiяльнiстю та визначення
будь-якого шкiдливого транскордонного впливу.
Такi спостереження та визначення можуть проводитись для досягнення таких цiлей (післяпроектний аналіз): контроль за додержаням умов, викладених у дозволi або обумовлених
при затвердженнi цiєї дiяльностi, та ефективнiстю заходiв по зменшенню впливу; аналiз виду
дiяльностi з метою забезпечення вiдповiдного рiвня управлiння та готовностi до дiй в умовах
невизначеностi;
перевiрку попереднiх прогнозiв, з тим щоб використовувати набутий досвiд у майбутньому при
здiйсненнi аналогiчних видiв дiяльностi.
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Якщо в результатi проведення пiсляпроектного аналiзу Сторона походження або зачеплена Сторона мають достатнi пiдстави вважати, що значний шкiдливий транскордонний вплив
має мiсце або виявленi фактори, якi можуть призвести до такого впливу, вона негайно iнформує
про це iншу Сторону. Заiнтересованi Сторони потiм проводять консультацiї щодо заходiв, якi
ще необхiдно вжити з метою зменшення або усунення впливу.
Сторони можуть продовжувати виконувати чиннi угоди або укладати новi двостороннi або
багатостороннi угоди або iншi домовленостi з метою додержання своїх зобов’язань вiдповiдно
до Конвенцiї. Такi угоди або iншi домовленостi можуть бути заснованi на певних елементах
двостороннього та багатосторонього співробітництва і заiнтересованi Сторони можуть створювати при необхiдностi органiзацiйний механiзм або розширювати повноваження iснуючих органiзацiйних механiзмiв у рамках двостороннiх та багатостороннiх угод, з тим щоб забезпечити
здiйснення у повному обсязi Конвенцiї.
Двостороннi та багатостороннi угоди та iншi домовленостi можуть включати:
• будь-якi додатковi вимоги стосовно здiйснення Конвенцiї з врахуванням конкретних
умов, iснуюючих у вiдповiдних регiонах;
• розробку органiзацiйних, адмiнiстративних та iнших домовленостей, якi мають базуватись на принципах взаємностi та еквiвалентностi;
• узгодження своєї полiтики та заходiв у галузi охорони довкілля з метою досягнення у
максимально можливiй мiрi узгоджених норм та методiв, якi стосуються проведення оцiнки
впливу на довкілля;
• розробку, удосконалення та/або узгодження методiв визначення, вимiрювання, прогнозування та оцiнки впливу i проведення пiсляпроектного аналiзу;
• розробку та/або удосконалення методiв i програм збору, аналiзу, зберiгання та своєчасного розповсюдження порiвняних даних, якi стосуються якостi навколишнього середовища, з
метою забезпечення вихiдних даних для оцiнки впливу на довкілля;
• визначення порогових рiвнiв та бiльш конкретних критерiїв, якi характеризують значення транскордонного впливу, пов’язаного з мiсцем здiйснення, характером та масштабами запланованої дiяльностi, вiдносно якої вiдповiдно до положень Конвенцiї застосовується оцiнка
впливу на довкілля та визначення критичних навантажень транскордонного значення;
• при необхiдностi, спiльне проведення оцiнки впливу на довкілля, розробку спiльних програм монiторингу, унiфiкацiї градуювання монiторингових пристроїв та узгодження методологiй для забезпечення порiвнянностi даних та iнформацiї, якi одержуються.
Сторони придiляють особливу увагу розробцi або бiльш активному виконанню конкретних дослiдницьких програм, спрямованих на: удосконалення iснуючих методiв якiсної та
кiлькiсної оцiнки наслiдкiв запланованих видiв дiяльностi; бiльш глибоке з’ясування причиннонаслiдкових зв’язкiв та їхньої ролi у комплексному рацiональному природокористуваннi; проведення аналiзу та монiторингу ефективностi виконання рiшень щодо запланованих видiв
дiяльностi з метою зведення до мiнiмуму або запобiганню впливу; розробку методiв заохочення
новiтнiх пiдходiв до пошуку екологiчно обгрунтованих альтернатив запланованим видам
дiяльностi, структурам виробництва та споживання; розробку методологiї застосування принципiв оцiнки впливу на довкілля на макроекономiчному рiвнi. Сторони обмiнюються результатами виконання наведених вище програм.
Сторони проводять наради приуроченi по можливостi до щорiчних сесiй Старших радникiв урядiв держав ЄС з проблем навколишнього середовища та водних ресурсiв. Нарада Сторiн
Конвенції проводиться у терміни, які спеціально визначаються нарадою Сторiн або вiдповiдно до поданого письмового прохання будь-якої Сторони за умови, що протягом шести мiсяцiв з часу повiдомлення
секретарiатом Сторiн про це прохання воно буде пiдтримане не менш нiж третиною Сторiн.
Сторони постiйно контролюють хiд виконання Конвенцiї i для цього: здiйснюють огляд
полiтики та методологiчних пiдходiв Сторiн до оцiнки впливу на довкілля з метою подальшого
удосконалення процедур оцiнки впливу на нього у транскордонному контекстi; обмiнюються
iнформацiєю щодо досвiду, накопиченого в галузi укладання та виконання двостороннiх i багатостороннiх угод або iнших домовленостей щодо використання оцiнки впливу на довкілля у
транскордонному контекстi, Сторонами яких є одна або бiльше Сторiн; при необхiдностi звер300

таються до послуг компетентних мiжнародних органiв або наукових комiтетiв для вирiшення
методологiчних або технiчних питань, якi виникають при досягненнi цiлей Конвенцiї; на своїй
першiй нарадi розглядають та приймають консенсусом правила процедури своїх нарад; розглядають i при необхiдностi приймають пропозицiї про поправки до Конвенцiї; розглядають та
вживають будь-яких додаткових заходiв, якi можуть стати необхiдними для досягнення цiлей
Конвенцiї.
Кожна Сторона цiєї Конвенцiї має один голос. Як виняток iз загального правила,
регiональнi органiзацiї з економiчної iнтеграцiї здiйснюють своє право голосу з питань, якi входять до їхньої компетенцiї, мають кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює кiлькостi її держав-членiв, якi
є Сторонами Конвенцiї. Такi органiзацiї втрачають право голосу, якщо їхнi держави-члени
здiйснюють своє право голосу, та навпаки. Виконавчий секретар ЄС виконує такі секретарськi
функцiї: скликає та готує нараду Сторiн; передає Сторонам доповiдi та iншу iнформацiю, одержану вiдповiдно до положень Конвенцiї та здiйснює iншi функцiї, якi можуть бути передбаченi
Конвенцiєю або якi можуть бути визначенi Сторонами.
При виникненнi спору мiж двома або бiльше Сторонами щодо тлумачення або додержання
цiєї Конвенцiї вони намагаються врегулювати спiр шляхом переговорiв або будь-яким iншим
способом на свiй розсуд.
Конвенція по охороні і використанню трансграничних водотоків і міжнародних озер
(Хельсінська конвенція) була прийнята у м. Хельсінкі 17.03.92 р. (Закон України про
приєднання до неї від 01.07.99 р.).
Сторони Хельсінської конвенції прийняли її зважаючи на те, що охорона і використання
трансграничних водотоків і міжнародних озер є важливими і невідкладними задачами, ефективне рішення яких може бути забезпечено тільки шляхом тісного співробітництва. Вони виражають занепокоєння з приводу існування і погрози негативних впливів у короткостроковій чи
довгостроковій перспективі змін стану трансграничних водотоків і міжнародних озер для довкілля, економіки і добробуту країн-членів ЄС. Сторони підкреслюють необхідність зміцнення
національних і міжнародних заходів для запобігання,обмеженню і скороченню викидів небезпечних речовин у водне середовище і щодо зменшення эфтрофикации і підкислення, а також
забруднення морського середовища, особливо в прибережних морських районах, із джерел, розташованих на суші.
Для зміцнення співробітництва з метою запобігання, обмеження і скорочення трансграничного забруднення, стійкого керування водяними ресурсами, їх збереження та охорони довкілля
уряди країн-членів ЄС здійснювали певні кроки ще до прийняття Конвенції на двосторонній і
багатобічній основі. Важливо, щоб співробітництво між країнами-членами в галузі охорони і
використання трансграничних вод здійснювалося, в першу чергу, шляхом розробки угод між
прибережними країнами, що граничать з тими самими водами, особливо в тих випадках, коли
такі угоди поки ще не досягнуті.
Для цілей Хельсінської конвенції вживаються наступні терміни.
Трансграничні води означають будь-які поверхневі чи підземні води, що позначають, перетинають границі між двома і більш державами чи розташовані в таких границях. У тих випадках, коли трансграничні води впадають безпосередньо в море, межі таких вод обмежуються
прямою лінією, що з’єднує їх устя між точками, розташованими на лінії малої води на їхніх берегах.
Трансграничний вплив – будь-які значні шкідливі наслідки, що виникли у результаті зміни
стану трансграничних вод, викликані діяльністю людини, фізичне джерело яких розташоване
цілком чи частково в районі, що знаходиться під юрисдикцією тієї чи іншої Сторони, і для навколишнього середовища в районі, що знаходиться під юрисдикцією іншої Сторони. До числа
таких наслідків для довкілля відносяться наслідки для здоров’я і безпеки людини, флори, фауни, ґрунту, повітря, вод, клімату, ландшафту, історичних пам’ятників та інших матеріальних
об’єктів чи взаємодія цих факторів. До їх числа також відносяться наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які виникають у результаті зміни цих факторів.
Прибережні сторони – Сторони зазначеної Конвенції, які граничать з тими самими транс301

граничними водами; спільний орган – це будь-яка двостороння чи багатостороння комісія чи
інші відповідні організаційні структури, призначені для співробітництва між прибережними
Сторонами. Небезпечні речовини – це речовини, які є токсичними, канцерогенними, мутагенними, тератогенными чи биоаккумулируемыми, особливо коли вони стійкі.
Термін найкраща наявна технологія (ННТ) означає останні досягнення в розробці процесів, установок чи експлуатаційних методів, які довели практичну придатність як конкретний захід для обмеження скидань, викидів і відходів. При визначенні того, чи є ці процеси, установки
чи експлуатаційні методи містять ННТ в цілому чи в кожнім окремому випадку, враховуються:
порівнянні процеси, установки чи експлуатаційні методи, успішно випробувані останнім часом;
технічний прогрес і зміни в наукових знаннях і розумінні проблем; можливість застосування
такої технології з економічної точки зору; тимчасові рамки для встановлення устаткування як
на нових, так і на існуючих підприємствах; характер і обсяг відповідних скидань і стоків; маловідхідні та безвідхідні технології. Тобто, ННТ для конкретного процесу буде згодом перетерплювати зміни під впливом технічного прогресу, економічних і соціальних факторів, а також у
світлі змін наукових знань і розуміння проблем.
Основні керівні принципи для розробки найкращої в екологічному аспекті практики такі.
1. При доборі в конкретних випадках більш придатних заходів, що можуть бути кращою в
екологічному відношенні практикою, варто враховувати наступні заходи, які наведені в порядку зростання їхньої значимості: поширення інформації та знань серед громадськості та користувачів щодо екологічних наслідків вибору конкретних видів діяльності чи продуктів їхнього
використання і кінцевого видалення; розробка і застосування кодексів належної екологічної
практики, що охоплює всі аспекти життєвого циклу продукту; маркування, що інформує користувачів про небезпеку для довкілля, пов’язану з продуктом, його використанням і кінцевим видаленням; системи збору і видалення, доступні для громадськості; рециркуляція, рекуперація і
повторне використання; застосування економічних важелів у відношенні діяльності, продуктів чи
груп продуктів; система видачі ліцензій, що передбачає ряд обмежень чи заборону.
2. При визначенні того, яке сполучення заходів є найкращою в екологічному відношенні
практикою, у цілому чи в кожному окремому випадку, варто особливо враховувати: небезпеку
для довкілля (продукту, виробництва продукту, використання продукту, кінцевого видалення
продукту); можливість заміни менш забруднюючими процесами чи речовинами; масштаби використання; потенційні екологічні переваги чи недоліки альтернативних матеріалів чи діяльності; прогрес і зміни в наукових знаннях і розумінні проблем; тимчасові рамки для здійснення;
соціальні та економічні наслідки.
Таким чином, найкраща в екологічному відношенні практика для конкретного джерела буде згодом
терпіти зміни під впливом технічного прогресу, економічних і соціальних факторів, а також у світлі змін у
наукових знаннях і розумінні проблем.
Сторони мають приймати усі відповідні заходи для запобігання, обмеження і скорочення
будь-якого трансграничного впливу. Вони приймають, зокрема, усі відповідні заходи для: запобігання, обмеження і скорочення забруднення вод, яке може спричинити трансграничний
вплив; забезпечення використання трансграничних вод з метою екологічно обґрунтованого і
раціонального управління водними ресурсами, їхнього збереження й охорони довкілля; забезпечення використання трансграничних вод розумним і справедливим образом з особливим обліком їхнього трансграничного характеру при здійсненні діяльності, яка може спричинити трансграничний вплив; забезпечення збереження і, коли це необхідно, відновлення екосистем.
Заходи для запобігання, обмеження і скорочення забруднення вод приймаються, наскільки
це можливо, у джерелі забруднення. Ці міри ні прямо, ні побічно не повинні вести до переносу
забруднення на інші компоненти навколишнього середовища.
При здійсненні таких заходів Сторони керуються наступними засадами: принципом вживання заходів обережності, відповідно до якого заходи для попередження можливого трансграничного впливу витоку небезпечних речовин не повинні відкладатися на тій підставі, що наукові дослідження не установили повною мірою причинно-наслідкового зв’язку між цими речовинами, з одного боку, і можливим трансграничним впливом – з іншого; принципом “забрудню302

вач платить”, відповідно до якого витрати, пов’язані з заходами для запобігання, обмеження і
скорочення забруднення покриваються забруднювачем; управління водними ресурсами здійснюється таким чином, щоб потреби нинішнього покоління задовольнялися без збитку для можливості майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби.
Прибережні Сторони здійснюють співробітництво на основі рівності та взаємності, шляхом укладання двосторонніх і багатосторонніх угод з метою вироблення погодженої політики,
програм і стратегій, що охоплюють відповідні водозбори чи їхні частини, для забезпечення і
скорочення трансграничного впливу і з метою охорони трансграничних вод чи довкілля, що
знаходиться під впливом таких вод, включаючи морське середовище.
Застосування Хельсінської конвенції не повинне приводити ні до погіршення екологічних
умов, ні до посилення трансграничного впливу. Положення цієї Конвенції не торкає право Сторін чи індивідуально спільно здійснювати більш жорсткі заходи, чим ті, які передбачені Конвенцією.
Для запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу Сторони розробляють,
затверджують, здійснюють відповідні правові, адміністративні, економічні, фінансові і технічні
захлоди і, по можливості домагаються їхньої сумісності для забезпечення, зокрема:
9 запобігання, обмеження і скорочення в джерелі скидання забруднювачів шляхом застосування, зокрема, маловідхідних і безвідхідних технологій;
9 охорони трансграничних вод від забруднення їхніх точкових джерел, запобігання,
обмеження і скорочення шляхом попередньої видачі компетентними національними органами
дозволів на скидання стічних вод і здійснення моніторингу дозволених скидань і контролю
за ними;
9 визначення граничних норм для скидань стічних вод, що вказуються в дозволах, на
основі ННТ для скидань небезпечних речовин;
9 уведення більш жорстких вимог, що приводять в окремих випадках навіть до заборони
скидань, якщо це диктується необхідністю підтримки відповідного якості водоприймача чи
екосистеми;
9 застосування, принаймні, біологічного очищення чи еквівалентних процесів у відношенні комунально-побутових стічних вод, причому поетапно, там, де це необхідно;
9 здійснення відповідних заходів, зокрема, шляхом застосування ННТ, з метою скорочення надходження біогенних речовин із промислових і комунально-побутових джерел;
9 застосування оцінки впливу на довкілля та інші методи оцінки;
9 заохочення стійкого управління водними ресурсами, включаючи застосування екосистемного підходу;
9 здійснення додаткових конкретних заходів для запобігання забруднення підземних вод;
9 зведення до мінімуму небезпеки аварійного забруднення.
З цією метою кожна Сторона встановлює граничні норми вмісту забруднювачів у скиданнях із точкових джерел у поверхневі води на основі ННТ, конкретно застосовних до окремих
галузей чи секторів промисловості, що є джерелами небезпечних речовин, відповідні заходи
для запобігання, обмеження і скорочення надходження небезпечних речовин із точкових і
дифузійних джерел у води можуть, зокрема, включати повну чи часткову заборону виробництва
чи використання таких речовин. Беруться до уваги переліки таких галузей чи секторів промисловості, небезпечних речовин, що містяться в міжнародних конвенціях чи правилах, застосовних в межах зазначеної Конвенції.
Крім того, кожна Сторона визначає там, де це доцільно, цільові показники якості води і затверджує критерії якості води для запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу.
Цільові показники і критерії якості води: враховують мету підтримки і, у разі потреби,
поліпшення існуючого якості води; спрямовані на скорочення середніх навантажень забруднення, особливо небезпечними речовинами до визначеного рівня в межах визначеного періоду
часу; з огляду на конкретні вимоги у відношенні якості води (питна вода, зрошення тощо); враховують конкретні вимоги у відношенні чуттєвих і особливо охоронюваних вод; установлюються на основі застосування методів екологічної класифікації і хімічних індексів для цілей пе303

ревірки в середньостроковому і довгостроковому плані положення з підтримкою і поліпшенням
якості води; враховують ступінь досягнення цільових показників, а також додаткових захисних
заходів, заснованих на граничних нормах вмісту забруднювачів у скиданнях, які можуть знадобитися в окремих випадках.
Сторони розробляють програми моніторингу стану трансграничних вод і співробітничають у проведенні досліджень і розробок в галузі ефективних методів запобігання, обмеження і
скорочення трансграничного впливу.
З цією метою Сторони, з урахуванням науково-дослідної діяльності відповідних міжнародних форумів, прагнуть на двосторонній і/чи багатобічній основі здійснювати чи активізувати,
в разі потреби, конкретні науково-дослідні програми, спрямовані зокрема на: розробку методів
оцінки токсичності небезпечних речовин і шкоди забруднювачів; підвищення рівня знань про
присутність, поширення і вплив на довкілля забруднювачів і відповідних процесів; розробку і
застосування екологічно обґрунтованих технологій, методів виробництва і структури споживання; поетапне припинення виробництва і застосування і/чи заміну речовин, які можуть спричинити трансграничний вплив; розробку екологічно обґрунтованих методів видалення небезпечних речовин; розробку спеціальних методів поліпшення стану трансграничних вод; розробку екологічно обґрунтованих методів будівництва водогосподарчих об’єктів і способів регулювання водного режиму; фізичну і фінансову оцінку збитків, що виникають в результаті трансграничного впливу.
Обмін результатами науково-дослідних програм здійснюється між Сторонами у відповідності із Конвенцією. Сторони в максимально короткий термін забезпечують найбільш широкий
обмін інформацією з питань, охоплюваним положеннями зазначеної Конвенції і надають підтримку відповідним міжнародним зусиллям із вироблення норм, критеріїв і процедур у сфері
відповідальності.
Прибережні Сторони на основі рівності та взаємності укладають двосторонні і багатосторонні угоди чи інші домовленості в тих випадках, коли, таких ще не має, чи вносять зміни в існуючі угоди чи домовленості, де це необхідно з метою усунення протиріч з основними принципами дійсної Конвенції, для того щоб визначити свої взаємини і поводження в галузі запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу. Вони конкретно встановлюють границі
водозбору чи його частини (частин), у відношенні яких здійснюється співробітництво. Ці угоди чи
домовленості охоплюють відповідні питання, що торкаються Конвенцією, а також інші питання,
по яких прибережні Сторони можуть порахувати необхідним здійснювати співробітництво.
Зазначені угоди чи домовленості повинні розглядати питання заснування спільних органів,
завдання яких полягають, зокрема, і без збитку відповідним існуючим угодам чи домовленостям, у тім, щоб:
♦ збирати, комплектувати і оцінювати дані з метою визначення джерел забруднення, які
можуть спричинити трансграничний вплив;
♦ розробляти спільні програми моніторингу якісних і кількісних показників вод;
♦ складати реєстри і обмінюватися інформацією про джерела забруднення;
♦ розробляти граничні норми для скидань стічних вод і оцінювати ефективність програм
із боротьби з забрудненням;
♦ розробляти єдині цільові показники і критерії якості води і пропозиції щодо відповідних заходів для підтримки і, у разі потреби, поліпшенню істотної якості води;
♦ розробляти програми погоджених дій по зниженню навантаження забруднення як із
точкових джерел (наприклад, комунально-побутових і промислових джерел), так і дифузійних
джерел (особливо сільськогосподарських);
♦ улаштовувати процедури оповіщення і сигналізації;
♦ виступати як форум для обміну інформацією у відношенні існуючих і планованих видів використання вод і відповідних установок, які можуть спричинити трансграничний вплив;
♦ сприяти співробітництву і обміну інформацією про ННТ, а також сприяти співробітництву в галузі науково-дослідних програм;
♦ брати участь у здійсненні оцінки впливу на довкілля у відношенні трансграничних вод
на основі відповідних міжнародних норм.
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У тих випадках, коли приморська держава, що є Стороною Хельсінської конвенції, безпосередньо та істотно зачіпається трансграничним впливом, прибережні Сторони можуть, якщо
усі вони з цим згодні, запропонувати цій приморській державі взяти участь відповідним чином
у діяльності багатосторонніх спільних органів, заснованих Сторонами, прибережним до таких
трансграничних вод. Спільні органи, які передбачені Конвенцією, пропонують спільним органам, засновуваним приморськими державами для охорони морського середовища, зайнятися
безпосередньо трансграничним впливом, співробітничати з метою узгодження їхньої роботи і
запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу.
У тих випадках, коли в рамках одного водозбору існують два чи більше спільних органів,
вони прагнуть скоординувати свою діяльність, для того щоб сприяти зміцненню заходів для
запобігання, обмеженню і скороченню трансграничного впливу в рамках цього водозбору.
Консультації проводяться між прибережними Сторонами на основі взаємності, доброї волі і
добросусідства на прохання будь-якої Сторони. Ціль таких консультацій полягає в розвитку
співробітництва і вони проводяться за допомогою засновуваного спільного органу в тих випадках, коли він існує.
У рамках співробітництва Конвенцією чи конкретних домовленостей прибережні країни
розробляють і здійснюють спільні програми моніторингу стану трансграничних вод, включаючи паводки і крижані затори, а також трансграничного впливи.
Прибережні Сторони погоджують параметри забруднення і переліки забруднювачів, за
скиданнями і концентрацією яких у трансграничних водах ведеться регулярне спостереження і
контроль. Вони проводять через регулярні проміжки часу чи спільно в координації один з
одним оцінку стану трансграничних вод, а також ефективності заходів, прийнятих для запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу. Результати цих оцінок доводяться до
громадськості.
У цих цілях прибережні Сторони погоджують правила, що стосуються розробки і застосування програм моніторингу, системи вимірювань, приладів, аналітичних методів, процедур обробки і оцінки даних, а також методів реєстрації скидань забруднювачів. У рамках загального
співробітництва чи конкретних домовленостей прибережні Сторони проводять конкретні дослідження і розробки в інтересах досягнення і забезпечення дотримання цільових показників і
критеріїв якості води, які ці прибережні Сторони вирішили визначити і затвердити.
Прибережні сторони здійснюють у рамках відповідних чи угод інших домовленостей обмін реально доступними даними, зокрема щодо: екологічного стану трансграничних вод; досвіду, накопиченому в галузі застосування і використання ННТ, у результаті досліджень і розробок; викидів і результатів моніторингу; що починаються і планованих заходах для запобігання,
обмеження і скорочення трансграничного впливу; дозволів чи правил у відношенні скидання
стічних вод, які видаються чи встановлюються компетентною владою чи відповідним органом.
З метою узгодження граничних норм для скидань прибережні Сторони здійснюють обмін
інформацією про свої національні правила. Якщо до якої-небудь прибережної Сторони звертається інша Прибережна Сторона з проханням про надання відсутніх даних чи інформації, то перша прибережна Сторона повинна вжити заходів для задоволення цього прохання, однак, вона
може зажадати для її виконання від запитуючої Сторони оплатити розумні витрати, пов’язані зі
збором і, у разі потреби, з обробкою таких даних чи інформації.
З метою здійснення Хельсінської конвенції прибережні Сторони сприяють обміну ННТ,
зокрема, шляхом розвитку: комерційного обміну наявною технологією; прямих контактів і
співробітництва в промисловості, включаючи спільні підприємства; обміну інформацією і досвідом; надання технічної допомоги. Прибережні Сторони здійснюють також спільні програми в
галузі підготовки кадрів і організують відповідні семінари і наради.
Прибережні Сторони негайно інформують один одного про будь-яку критичну ситуацію,
що може стати причиною трансграничного впливу. Прибережні Сторони створюють, при необхідності, і використовують скоординовані чи спільні системи зв’язку, оповіщення і сигналізації
з метою одержання і передачі інформації. Ці системи використовуються на основі застосування
сумісних процедур і технічних засобів передачі та обробки даних підлягаючих узгодженню між
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прибережними Сторонами, які інформують один одного про компетентні органи чи центри
зв’язку, призначені для цієї мети.
У випадку виникнення критичної ситуації прибережні Сторони роблять запити про взаємну допомогу відповідно до встановлених процедур і розробляють та погоджують процедури надання взаємної допомоги, що стосуються, зокрема таких аспектів: керівництва, контролю, координації і нагляду за наданням допомоги; місцевих засобів і послуг, наданих Стороною, що
звернулася з проханням про надання допомоги, включаючи при необхідності, спрощення прикордонних формальностей; заходів щодо недопущення збитку, відшкодуванню і/чи компенсації
збитків Стороні, якій здійснюється допомога, і/чи її персоналу, а також у відношенні проїзду,
там де це необхідно, через території третіх Сторін; умов відшкодування витрат, пов’язаних з
послугами по наданню допомоги.
Прибережні Сторони забезпечують інформування громадськості про стан трансграничних
вод, заходи, прийняті чи заплановані з метою запобігання, обмеження і скорочення трансграничного впливу, а також про ефективність цих заходів. З цією метою прибережні Сторони забезпечують надання громадськості інформації про: цільовіпоказники якості води; видані дозволи і
умови, які підлягають дотриманню; результати відбору проб води і стоків, здійснюваного з метою моніторингу і оцінки, а також результати перевірки дотримання цільових показників якості
води чи умов, що містяться у дозволах. Вони забезпечують громадськості можливість безкоштовного ознайомлення в розумний термін з цією інформацією з метою перевірки і надають
представникам громадськості практичні можливості для одержання копій такої інформації в
прибережних Сторін за розумну плату.
Нарада Сторін Хельсінської конвенції скликаються один раз у три роки чи частіше, відповідно до правил процедури. Сторони проводять позачергові наради, якщо вони приймають рішення про це на черговій нараді чи якщо одна з них надає в письмовому вигляді відповідне
прохання за умови, що це прохання буде підтримане не менш чим однієї третю Сторін протягом
шести місяців із дня повідомлення всіх Сторін.
На своїх нарадах Сторони розглядають хід здійснення Конвенції і з цією метою: здійснюють огляд політики і методологічних підходів Сторін щодо охорони і використання трансграничних вод з метою подальшого поліпшення охорони і використання трансграничних вод; обмінюються інформацією про досвід, накопичений при здійсненні двосторонніх і багатосторонніх угод чи інших домовленостей у відношенні охорони і використання трансграничних вод,
учасниками яких є одна чи більш Сторін; користуються, при необхідності, послугами відповідних органів ЄС, а також інших компетентних міжнародних органів і конкретних комітетів із
всіх аспектів, пов’язаних з досягненням цілей дійсної Конвенції; розглядають і приймають консенсусом правила процедури своїх нарад; розглядають і приймають пропозиції щодо змін Конвенції; розглядають і здійснюють будь-які додаткові заходи, які можуть знадобитися для досягнення цілей Конвенції.
Кожна Сторона зазначеної Конвенції має один голос, а регіональні організації економічної
інтеграції здійснюють своє право голосу з питань, що входять у їхню компетенцію, числом голосів, яке дорівнює числу їхніх держав-членів, що є Сторонами Конвенції. Виконавчий секретар ЄС виконує наступні секретарські функції: скликає і готує наради Сторін; передає Сторонам
доповіді та іншу інформацію, отриману відповідно до положень Конвенції; здійснює також інші
функції, які можуть бути визначені Сторонами.
При виникненні суперечки між двома чи більш Сторонами щодо чи тлумачення застосування дійсної Конвенції вони прагнуть до врегулювання споровши шляхом переговорів чи
будь-яким іншим способом, прийнятним для Сторін, що беруть участь у суперечці. В будь-який
час будь-яка Сторона може в письмовому вигляді заявити про те, що стосовно до суперечки,
вона приймає одне чи обоє з наступних засобів врегулювання спору як обов’язкового для будьякої Сторони, що приймає на себе такі ж зобов’язання: передача суперечки в міжнародний суд;
арбітраж відповідно до встановлених процедур. Якщо, що беруть участь у суперечці сторони прийняли
обидва способи врегулювання споровши, суперечка може бути переданий тільки в Міжнародний Суд,
якщо сторони не домовляться про іншому.
Спостереження з транскордонного перенесення забруднюючих речовин в атмосферному
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повітрі і атмосферних опадах в Україні проводяться на метеостанціях “Світязь” (Волинська
обл.) та “Рава-Руська” (Львівська обл.). В атмосферному повітрі визначається вміст диоксидів
сірки та азоту. Перевищень ГДК за середньорічними і максимальними концентраціями у 2000 р.
не спостерігалось, лише в Раві-Руській максимальна з середньодобових концентрацій з диоксиду азоту перевищувала ГДК в 1,2 разу.
В атмосферних опадах (метеостанції Світязь та Рава-Руська) за даними кожного дощу
вміст хімічних сполук коливався в межах, характерних для багаторічних спостережень. В Світязі та Раві-Руській середні значення рН в опадах були в допустимих межах і, у порівнянні з
попередніми роками, по транскордонному перенесенню суттєвих змін вмісту забруднюючих
речовин в атмосферних опадах не спостерігалось.
Актуальною для України залишається проблема транскордонних перевезень відходів. З
приєднанням до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (далі – Базельська конвенція) Україна має виконувати відповідні зобов’язання як Сторона конвенції. Постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120 затверджено
“Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, яке повністю гармонізоване з вимогами Базельської конвенції.
У 2000 р. через територію України здійснено 764 транскордонних перевезення відходів, із
яких: 345 – експорт, 355 – імпорт, 64 – транзит. В основному через кордони України перевозилися відходи, які відносилися до Зеленого списку відходів, що відповідає Переліку А Додатку
VIII Базельської конвенції; а в 11 випадках перевозилися відходи, які відносилися до Жовтого
переліку (відповідно Переліку В Додатку IX Базельської конвенції).
♦♦♦♦♦
3.8. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ВУГЛЕВОДОРОДНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ
У ЧОРНОМОРСЬКО-КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ
Найважливішими стратегічними вантажами, переміщуваними по транспортних коридорах
Чорноморсько-Каспійського регіону (ЧКР), є газ, нафта та продукти її переробки. З одного боку
– це найпоширеніші енергоносії, з іншого боку – значна загроза навколишньому природному
середовищу, пов'язана з небезпечним для гідробіонтів і людини забрудненням рідкими нафтопродуктами поверхневих вод морських та річкових акваторій, ґрунтового покриву та підземних
вод, а також із забрудненням приземної атмосфери вуглеводнями та продуктами згоряння нафти й газу при можливих аваріях і пожежах, які виникають у процесі видобутку, транспортування та зберігання.
Наявність такої загрози веде не тільки до локальних та регіональних екологічних катастроф, але й до величезних економічних втрат та людських жертв, вимагає організації на шляхах
транспортування нафти й газу з районів їх видобутку до місць переробки та споживання діючого постійного моніторингу за станом як різних компонентів природного середовища, що так і
забезпечують це транспортування численних технічних об'єктів – магістральних газо- і нафтопроводів, танкерного флоту, залізничних цистерн, численних перекачувальних станцій, нафтоперегінних заводів і резервуарних парків тривалого та тимчасового зберігання нафти і продуктів її
переробки. При цьому моніторингу підлягають не тільки характеристики екологічного стану
природного середовища та надійності перерахованих технічних об'єктів, але й численні фактори природного та антропогенного походження, які прямо або побічно впливають на ці характеристики.
До таких факторів відносяться: різні гідрометеорологічні параметри, що визначають перенос і розсіювання шкідливих домішок у різних компонентах природного середовища; забруднення цих компонентів іншими домішками, що збільшують негативний вплив забруднення її
вуглеводнями; окремі динамічні характеристики як водного, так і повітряного середовища та
літосфери, здатні руйнуюче впливати на технічні об'єкти, що забезпечують транспортування і
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зберігання нафти й газу; деякі космо- і геофізичні фактори (сонячна активність, геомагнітні бурі, нерівномірність обертання Землі, сонячно-місячні приливні впливи та ін.), що визначають
закономірну циклодинаміку гідрометеорологічних та окремих динамічних характеристик природного середовища.
Зазначимо, що частина підлягаючих моніторингу характеристик навколишнього середовища та технічних об'єктів, які забезпечують функціонування транспортних коридорів, контролюється вже існуючими спеціалізованими службами - гідрометеорологічною та сейсмічною
службою Сонця, службою технічного контролю трубопроводів та ін. Одержувані ними дані
можуть у необхідному режимі передаватися по каналах зв'язку службі екологічного моніторингу транспортних коридорів, яку доцільно створювати не автономною, а як спеціалізовану підсистему міжнародної системи моніторингу та забезпечення загальної еколого-економічної безпеки всього Чорноморсько-Каспійського регіону. Такий підхід дасть можливість залучити для організації екологічного моніторингу транспортних коридорів ЧКР фінансові та технічні ресурси
всіх зацікавлених країн цього регіону, а отже – забезпечить його практичну реалізацію на найсучаснішому науково-технічному рівні з використанням надійних та ефективних засобів навігації і зв'язку, комп'ютерних технологій збору та обробки інформації, а також штучних супутників Землі. Останні - необхідні як для вирішення завдань навігації та зв'язку, так і для своєчасного виявлення терористичних актів, що готуються або здійснюються щодо танкерів, нафтопроводів або резервуарних парків, так і для безперервного одночасного контролю методами дистанційного зондування за забрудненням природного середовища (водних акваторій – нафтопродуктами, а приземної атмосфери – вуглеводнями) впродовж тисячокілометрових водних та
наземних нафтових і газових трас. Крім того, супутникові спостереження дадуть можливість
оперативно виявляти й точно визначати координати великих аварій, що зненацька виникають,
на нафто- та газопроводах, зон небезпечного вияву стихійних природних процесів, які можуть
призвести до таких аварій, а також відслідковувати та прогнозувати ймовірні повільні односпрямовані геодинамічні деформації земної поверхні через розриви магістральних трубопроводів.
У межах територій та водних акваторій України моніторинг екологічної безпеки транспортування вуглеводневих енергоносіїв повинен реалізовуватися і як складова частина моніторингу державних систем еколого-економічної, енергетичної та національної безпеки. При цьому
для моніторингу екологічної безпеки доцільно передбачити три режими функціонування: штатний – використовуваний при нормальному плині всіх визначальних цю безпеку природних і
технологічних процесів, спеціальний – використовуваний при загрозі виникнення природнообумовлених або техногенних екологічно небезпечних аварійних ситуацій, і надзвичайний – що
забезпечує контроль усіх необхідних параметрів природного середовища та технічних об'єктів
при виникненні і розвитку аварій, катастроф, стихійних лих та інших екологічно небезпечних
явищ. Всі ці режими відрізняються один від одного лише числом і складом контрольованих параметрів, частотою їх контролю, а також кількістю та складністю розв'язуваних завдань аналізу
та прогнозу можливого небезпечного розвитку подій.
Виходячи з сучасних концепцій планування та реалізації природоохоронних заходів для
великомасштабних і довгостроково експлуатованих технічних об'єктів, а також враховуючи досвід ліквідації наслідків ряду великих техногенних аварій, зокрема катастрофи Чорнобильської
АЕС, запланована до створення система моніторингу екологічної безпеки транспортування вуглеводневих енергоносіїв у Чорноморсько-Каспійському регіоні повинна охоплювати всі основні
стадії життя, що реалізують це транспортування великих технічних об'єктів: проектнодослідницьку, будівельно-монтажну, експлуатаційну та постексплуатаційну. На перших двох
стадіях, тобто при проектуванні та будівництві нафто- і газопроводів, а також обслуговуючих
їхніх перекачувальних станцій і резервуарних парків, виявляються, локалізуються та досліджуються природно-обумовлені аварійно-небезпечні зони, до яких належать у першу чергу ймовірні зсуви та підвищена сейсмічність геодинамічно нестійких районів розташування великих
геологічних блокорозділів, вузли перетинання їх границь і місця різкої зміни спрямованості цих
границь.
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Такі зони найкраще обійти при будівництві, але якщо вже цього зробити не можна – будувати в таких зонах об'єкти потрібно за спеціальними проектами, а їхні обслуговуючі системи
моніторингу повинні в такому випадку працювати за спеціальними програмами. Все це зумовлене тим, що, як показали численні дослідження, до таких зон належить до 80 % усіх аварій,
зафіксованих на транспортних трубопроводах, а також у нафто- та газосховищах. Розташовані в
таких зонах нафтовидобувні шпари при тривалій їхній експлуатації (особливо ж при використанні заводнення шарів) можуть призводити до помітних проявів сейсмічності, зрізання шпар,
розривів нафтопроводів, пожеж. Крім того, небезпечні сейсмічні та зсувні явища в зонах геодинамічної нестійкості часто проявляються циклічно, синхронізуючись з піврічним сезонним та
11-літніми сонячними циклами, а також зі змінами кутової швидкості обертання Землі, з якими
чітко корелюються вертикальні коливання земної кори.
При проведенні проектно-дослідницьких робіт для будівництва нових трас магістральних
трубопроводів, а також при контролі вже існуючих подібних трас геодинамічно нестійкі зони
легко виявляються на супутникових фотознімках, на яких вони є приналежними до видимих
систем лінеаментів (лінійних морфологічних структур) з перевагою ерозійних ландшафтних індикаторів над вододільними, а також до місць розташування локальних позитивних кільцевих
морфоструктур, особливо в їхній периферійній частині. На проектно-дослідницькій стадії до
місць підвищеної екологічної небезпеки відносять також переходи магістральних трубопроводів через ріки, яри, гірські райони, болота, лісові масиви, через місця їх перетинання із залізницями та автотрасами, проходження через зони розташування небезпечних хімічних виробництв.
Організація моніторингу екологічної безпеки для кожної такої потенційно небезпечної зони вимагає детального дослідження з метою виявлення всіх природних та антропогенних факторів,
що визначають ймовірність виникнення в межах цієї зони екологічно небезпечних ситуацій, визначення можливого подальшого їхнього розвитку з урахуванням типових карт і схем переносу
забруднень та вибору необхідних для контролю і подолання наслідків таких ситуацій спеціальних методів та засобів.
Основною і найбільш тривалою стадією моніторингу екологічної безпеки є експлуатаційна. Вона існує протягом усього строку експлуатації магістрального трубопроводу або інших засобів транспортування вуглеводневих енергоносіїв. Однією з найважливіших функцій експлуатаційної стадії моніторингу є поточний контроль і завчасний прогноз можливого виникнення
екологічно небезпечної ситуації до перших явних ознак її прояву, а також прогноз найбільш
імовірного сценарію розвитку цієї ситуації після появи таких ознак.
На експлуатаційній стадії в режимі нормальної експлуатації головними завданнями моніторингу магістральних трубопроводів є контроль технічної справності всіх основних технічних
пристроїв (виявлення наявності або можливого виникнення протічок і руйнувань), контроль забруднення контактуючих із цими пристроями компонентів природного середовища та визначальних рівень її забруднення параметрів стану цього середовища. Не розглядаючи конкретних
засобів технічної реалізації екологічного моніторингу, відзначимо лише, що в розв'язку завдань
з виявлення та контролю шляхів міграції зон забруднення поверхневих вод нафтою дуже ефективно можуть бути використані методи дистанційного зондування земної поверхні зі штучних
супутників Землі.
Зокрема, з їхньою допомогою можна оперативно відслідковувати шляхи міграції великих
нафтових плям від нафти, що потрапила у воду, при аваріях танкерів, підводних або прибережних нафтопроводів; виявляти в лісових зонах виникаючі біля районів розташування нафтопроводів і нафтосховищ вогнища лісових пожеж; методами дистанційної фотограмметрії визначати
повільні деформації, що загрожують розривами трубопроводів, і невидимі безпосередньо на земній поверхні протяжні газо- та нафтопроводи тощо.
Постексплуатаційна стадія моніторингу екологічної безпеки охоплює весь період від
припинення технічної експлуатації засобів транспортування вуглеводневих енергоносіїв до їхнього повного демонтажу, утилізації та відновлення в природному вигляді порушених ними
компонент природного середовища. Це найменш насичена операціями контролю, але вже визнана в ряді небезпечних виробництв обов'язковою, зокрема для АЕС, стадія моніторингу.
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При розробці моніторингу екологічної безпеки транспортування вуглеводневих енергоносіїв як підсистеми загальної системи моніторингу еколого-економічної безпеки всього Чорноморсько-Каспійського регіону слід мати на увазі, що цей регіон являє собою складну екологоекономічну систему, чого не можна не враховувати в процесі організації моніторингових робіт.
Основними ознаками системної складності будь-яких еколого-економічних систем є просторова
розподіленість, багаторівнева ієрархічність та розгалуженість структурної організації системи;
множинність і різнорідність основних підсистем та блоків системи (багатокомпонентність та
багатопараметричність системи); множинність і різнорідність зв'язків між компонентами системи, параметрами їх стану та наявність серед них безлічі перехресних прямих і замкнених зворотних зв'язків (багатозв’язність системи); наявність пізніх реакцій елементів системи на спричинюваний на них вплив (злагодженість зв'язків) і складність логіки, визначальної взаємодії
цих елементів; нестаціонарність складу та властивостей елементів системи, змінність структури
та виду їх зв'язків, а також нелінійність, поступове еволюціонування та епізодично різкі зміни
цільових настанов і відповідних їм правил поведінки та взаємодії компонент та елементів системи тощо.
Аналіз і прогноз функціонування складних еколого-економічних систем викликає додаткові труднощі, породжувані цільовою та предметно-цільовою багатоаспектністю та багатоплановістю завдань аналізу і прогнозу. Розглянемо ці завдання як у кожному з істотних аспектів,
так і в різних їхніх комбінаціях у предметних областях, кожній з яких властиві свої специфічні
процеси різної природи (географо-геологічні, біолого-екологічні, соціально-економічні, демографічні, виробничо-технологічні, юридичні, політичні та ін.), що важко піддаються однаковому математичному опису. Тому виробіток єдиних засобів такого опису й розв'язку на основі використання конкретних прогнозно-аналітичних завдань, які охоплюють різні предметні області,
часто представляється практично нездійсненним. У той же час усі чисто системні особливості
будови та функціонування будь-якої складної системи (у першу чергу такі, як склад і структура
її компонент) зовсім не залежать від предметної специфіки її підсистем та процесів, що в них
протікають; вони цілком можуть бути формалізовані та описані на єдиній і зрозумілій для всіх
предметних фахівців математичній мові. Така мова, зокрема, може бути побудована на основі
спільного використання базових понять мови теорії множин, теорії графів і теорії матриць, а також (для стохастичних п'яти систем) теорії ймовірностей. Загальнодоступною та зрозумілою
основою для створення такої мови може стати наочне графо-схемне зображення та відповідний
йому матрично-структурний склад та взаємозв'язки компонентів складної системи, які характеризують стан її параметрів. Для методології аналізу складних систем важливо те, що спрямованими графами і відповідними їм матрицями можна зображувати не тільки ієрархічну структуру
цих систем і всі обумовлені нею організаційні та параметричні внутрішні та зовнішні зв'язки
системи, але й будь-які функціональні і причинно-наслідкові зв'язки всередині системи, між системами, а також між параметрами, що характеризують їхній стан.
Аналіз еколого-економічних, як і більшості будь-яких складних систем, найчастіше здійснюється на одному з трьох рівнів: об'єктному, подійному або параметричному, а іноді – з використанням їхніх різних комбінацій. На об'єктному рівні основними компонентами та елементами системи є її складові об'єкти, а функціонування системи розглядається як рух у ній потоків
мас, енергії, інформації між цими об'єктами. На подійному рівні основними компонентами
складної системи виступають різні події або комплекси подій, а її функціонування розглядається як послідовність реалізації таких подій або їхніх комплексів. На параметричному рівні компонентами системи є параметри стану складових її елементів, а функціонування системи розглядається як реалізація взаємовпливів і взаємозалежностей цих параметрів у системі. Для вирішення завдань розробки систем еколого-економічного моніторингу на кожному з перерахованих рівнів у СОПС України НАНУ розроблена спеціальна методологія, математичний апарат,
який ефективно реалізує аналіз складних систем програмного забезпечення.
♦♦♦♦♦
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3.9. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА І АУДИТ
В Україні здійснюються державна, громадська та інші види екологічної експертизи. Проведення екологічної експертизи є обов’язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан довкілля. Порядок проведення
екологічної експертизи визначається законодавством України.
Закон України “Про екологічну експертизу” визначає екологічну експертизу як вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних
формувань та об’єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні,
аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія
яких може негативно впливати або впливає на стан довкілля та здоров’я людей, і спрямована на
підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Мета екологічної експертизи – запобігання негативному впливу антропогенної діяльності
на стан довкілля та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської
діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.
Об’єкти екологічної експертизи наведені на рис. 9.1.

Екологічна експертиза

Проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку
галузей народного
господарства, генеральних планів
населених пунктів
схем районного
планування та інша передпланова і
передпроектна
документація

Техніко-економічні Проекти інсобгрунтування і роз- труктивнорахунки, проекти на методичних і
будівництво і рекон- нормативнострукцію (розши- технічних актів
рення, технічне пе- та документів,
реозброєння) підпри які регламентуємств
ють госпота інших об’єктів, дарську діящо можуть негальність, що нетивно впливати на гативно вплистан довкілля, не- ває на довкілля
залежно від форм
власності та підпорядкування, в т. ч.
військового призначення

Документація
по створенню
нової техніки,
технології,
матеріалів і
речовин, у т.
ч. та, що закуповується
за кордоном

Матеріали, речовини, продукція, господарські
рішення, системи
та об’єкти, впровадження або реалізація яких може
призвести до порушення норм
екологічної безпеки та негативного
впливу на довкілля чи створення небезпеки
для здоров’я людей

Рис. 9.1. Об’єкти екологічної експертизи
Основними завданнями екологічної експертизи є: визначення ступеня екологічного ризику
і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об’єктів екологічної експертизи; встановлення відповідності об’єктів експертизи
вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил; оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан довкілля, здоров’я людей і якість природних ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охо311

рони довкілля і здоров’я людей; підготовка об’єктивних, всебічно обгрунтованих висновків
екологічної експертизи.
Основними принципами екологічної експертизи є: гарантування безпечного для життя та
здоров’я людей довкілля; збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки; наукова обгрунтованість, незалежність,
об’єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність; екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності; державне регулювання та законність.
Екологічній експертизі підлягають: проекти законодавчих та інших нормативно-правових
актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан довкілля, створення загрози здоров’ю людей, а також екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі
об’єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан довкілля та здоров’я людей.
До документації на об’єкти екологічної експертизи додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною екологоекономічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан довкілля, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для здоров’я людей та з альтернативними прогнозними варіантами
зменшення цих впливів.
Суб’єктами екологічної експертизи є: Мінекоресурсів, його органи на місцях, створювані
ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; органи та
установи МОЗ – в частині, що стосується експертизи об’єктів, які можуть негативно впливати
чи впливають на здоров’я людей; інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства; громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування; інші установи, організації та
підприємства, в т. ч. іноземні юридичні та фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи; окремі громадяни в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Мінекоресурсів, МОЗ, їх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади на основі принципів законності, наукової обгрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування.
Д е р ж а в н і й е к о л о г і ч н і й експертизі підлягають:
• державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил,
розвитку окремих галузей народного господарства;
• проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;
• інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти і робочі
проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих
підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть
негативно впливати на стан довкілля;
• проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в
галузі забезпечення екологічної (в т. ч. радіаційної) безпеки, охорони довкілля і використання
природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан довкілля та здоров’я людей;
• документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у т. ч.
тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу довкіллю та здоров’ю людей.
Завданнями державної екологічної експертизи є: визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або посередньо негативно
312

вплинути на стан довкілля; встановлення відповідності передпроектних, передпланових, проектних та інших рішень вимогам законодавства про охорону довкілля; оцінка повноти і обгрунтованості передбачуваних заходів щодо охорони довкілля та здоров’я населення, яка здійснюється
Мінекоресурсів разом з МОЗ.
Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими для виконання, а позитивний
висновок експертизи – підстава для відкриття фінансування всіх програм і проектів. Реалізація
програм, проектів і рішень без позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється.
Громадська екологічна експертиза здійснюється незалежними групами спеціалістів з ініціативи громадських об’єднань, а також місцевих органів влади за рахунок їх власних коштів
або на громадських засадах. Вона проводиться незалежно від державної екологічної експертизи
і її висновки можуть враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу,
а також органами, що заінтересовані у реалізації проектних рішень або експлуатують відповідний об’єкт. Підготовка висновків екологічної експертизи і прийняття рішень щодо подальшої
реалізації (використання, застосування, експлуатації тощо) об’єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.
Замовники екологічної експертизи об’єктів, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан довкілля та здоров’я людей, зобов’язані оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи у спеціальній
Заяві про екологічні наслідки діяльності. Еколого-експертні органи чи формування після завершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби масової інформації.
До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій. Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється КМУ за поданням Мінекоресурсів і МОЗ. Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг або за
рішеннями КМУ, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.
Відповідно до рішень КМУ, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів
державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих
населених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан довкілля та здоров’я людей.
В документації на об’єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:
♦ комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан довкілля, використання і відтворення природних ресурсів, здоров’я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки
діяльності;
♦ обгрунтування впровадження сучасних, досконалих нематеріало- і неенергоємних,
мало- і безвідхідних технологічних процесів;
♦ забезпечення комплексної переробки, утилізації та ефективного використання відходів
виробництва;
♦ заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної очистки всіх видів
стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми;
♦ дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони атмосферного повітря
від забруднення;
♦ забезпечення збереження, охорони і відтворення об’єктів рослинного і тваринного
світу та природно-заповідного фонду (ПЗФ);
♦ забезпечення захисту населення і довкілля від шкідливого впливу антропогенних
фізичних, хімічних та біологічних факторів.
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Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють КМУ, місцеві Ради
народних депутатів, органи виконавчої влади на місцях, Мінекоресурсів і його органи на місцях, а також органи та установи МОЗ та інші органи державної виконавчої влади відповідно до
чинного законодавства.
КМУ в галузі екологічної експертизи: призначає проведення державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та діючих об’єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан
довкілля поширюється або може поширюватися за межі однієї області; призначає проведення
додаткової державної екологічної експертизи визначених законодавством об’єктів екологічної
експертизи; визначає порядок передачі документації на державну екологічну експертизу;
затверджує перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку; здійснює інші функції в галузі екологічної експертизи в межах своєї компетенції.
Місцеві Ради народних депутатів в межах відповідної території у порядку, встановленому чинним законодавством: приймають рішення і організують у разі необхідності проведення
екологічної експертизи; визначають граничні розміри відрахувань на проведення екологічних
експертиз з відповідних позабюджетних фондів охорони довкілля; координують діяльність
суб’єктів екологічної експертизи; сприяють інформуванню населення про результати екологічних експертиз; здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про екологічну експертизу; вирішують інші питання у галузі екологічної експертизи в межах своєї компетенції.
Окремі повноваження щодо регулювання відносин у галузі екологічної експертизи місцеві Ради
народних депутатів можуть делегувати своїм виконавчим комітетам.
До відання Мінекоресурсів і його органів на місцях належить:
9 здійснення державної екологічної експертизи, в т. ч. додаткової;
9 затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних та інструктивнометодичних документів у галузі екологічної експертизи;
9 формування системи і структури експертних підрозділів у складі Міністерства та його
органів на місцях;
9 створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних
для науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи;
9 залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної експертизи;
9 здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів, установ і
організацій висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і
методів еколого-експертного аналізу та оцінки об’єктів екологічної експертизи;
9 координація еколого-експертної діяльності, здійснення методичного керівництва з
питань проведення екологічної експертизи незалежно від її форм;
9 узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і
методів еколого-експертного аналізу та оцінки тощо.
Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації та методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній
галузі не менше трьох років.
Експерт державної екологічної експертизи має право: одержувати на його вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи; ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує
додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень; вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців,
створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази; на викладення особистої думки щодо
висновків проведеної екологічної експертизи.
Експерт екологічної експертизи зобов’язаний: дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону довкілля,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної ек314

спертизи; своєчасно готувати обгрунтовані та об’єктивні висновки; обгрунтовувати пропозиції
про повернення документації на об’єкти екологічної експертизи на доопрацювання; вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;
заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об’єкта екологічної експертизи.
Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується: проведенням екологічної
експертизи у встановленому законодавством порядку; виконанням еколого-експертних функцій
відповідно до вимог законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, об’єднань громадян та інших формувань; свободою вибору форм і методів екологоекспертного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу; забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства; захистом порушених прав експерта у встановленому
законодавством порядку.
Замовники екологічної експертизи мають право: порушувати відповідні клопотання та
одержувати консультації; надавати суб’єктам екологічної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об’єктів екологічної експертизи чи з окремих їх рішень та
обгрунтувань; знайомитися з висновками екологічної експертизи; клопотати про проведення
додаткової екологічної експертизи; одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи; здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи в порядку, встановленому
законодавством.
Замовники екологічної експертизи зобов’язані: подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об’єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на довкілля, здоров’я людей; сприяти суб’єктам екологічної експертизи в об’єктивному і
комплексному розгляді об’єктів екологічної експертизи та їх науково обгрунтованій оцінці; надавати суб’єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали; своєчасно
вносити до документації на об’єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не
потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні
роботи згідно з договорами; виконувати вимоги висновків екологічної експертизи; вирішувати
інші питання відповідно до чинного законодавства.
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає: перевірку наявності та повноти
необхідних матеріалів і реквізитів на об’єкти екологічної експертизи та створення екологоекспертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія); аналітичне
опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і
проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки,
достатності та ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об’єктів екологічної експертизи (основна стадія); узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та
наслідків діяльності об’єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).
Державна екологічна експертиза проводиться у разі: наявної або можливої потенційної
небезпеки об’єктів екологічної експертизи для довкілля і здоров’я людей; прийняття відповідного рішення КМУ, місцевими Радами народних депутатів чи їх виконавчими комітетами,
судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства; обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.
Державна екологічна експертиза проводиться шляхом: аналізу і оцінки об’єктів екологічної експертизи – групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів Мінекоресурсів, МОЗ; еколого-експертних досліджень і оцінки
об’єктів екологічної експертизи – спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців –
практиків та науковців інших підприємств, установ і організацій; створення Мінекоресурсів
спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;
залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.
Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому
порядку в разі: порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи; недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних
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норм і правил, вимог щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об’єкта екологічної експертизи, який може
негативно впливати на стан довкілля, природних ресурсів, здоров’я людей; порушення прав
учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.
Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником. Державні
екологічні експертизи об’єктів, що реалізуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету. Фінансування державної екологічної експертизи
екологічних ситуацій та екологічно небезпечних діючих об’єктів і комплексів, що проводиться
за рішенням КМУ, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів, здійснюється
відповідно за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також відповідних
позабюджетних фондів охорони довкілля.
Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є: порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи; надання свідомо неправдивих відомостей
про екологічні наслідки діяльності об’єкта екологічної експертизи; надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які
можуть негативно впливати на стан довкілля та здоров’я людей, без позитивного висновку екологічної експертизи; здійснення екологічної експертизи неправоздатними підприємствами,
установами, організаціями, об’єднаннями громадян та іншими формуваннями; недотримання
під час реалізації об’єкта експертизи вимог щодо охорони довкілля, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи; незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи; ухилення від
надання на законну вимогу державних еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів; підготовка неправдивого висновку державної екологічної експертизи.
Екологічний аудит – документально оформлений систематичний процес перевірки, який
включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем
(СУНС) та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові. У стандартах серії ISO 14000 використовуються терміни
“здійснення аудиту” – стосовно повного циклу робіт з аудиту і “виконання аудиту” – стосовно робіт, що проводяться безпосередньо на об’єкті аудиту.
Загальні настанови щодо проведення аудиту СУНС наведені стандарті ISO 14010. Згідно
зазначеного стандарту критерієм аудиту є політика, практика, методики чи вимоги, керуючись
якими аудитор зіставляє зібрані під час аудиту докази стосовно предмета аудиту. До вимог можуть належати, але не обмежуватися ними, вимоги стандартів, настанов, установлені організаційні вимоги, а також вимоги законодавчих та/чи нормативних актів.
Об’єктом аудиту є організація, що підлягає аудиту; предмет аудиту – установлена екологічна діяльність, захід, умова, СУНС і/чи інформація з цих питань. Замовник – організація,
яка доручає здійснення аудиту. Ним може бути або сам об’єкт аудиту, або будь-яка інша організація, яка має на це встановлене законом чи нормативним актом право, або яка має право доручати здійснення аудиту іншій організації на контрактних умовах.
Доказом аудиту є інформація, протоколи чи інші констатації фактів, які можуть бути перевірені. Доказ аудиту, який може бути якісним чи кількісним, використовується аудитором для
визначення того, чи задовольняються критерії аудиту і, як правило, збирається шляхом інтерв’ю, вивчення документів, спостережень за діяльністю та її умовами, отримання наявних даних результатів вимірювань та випробувань чи іншими способами в межах сфери поширення
аудиту. Дані аудиту – це результати оцінювання зібраних доказів аудиту, зіставлені з погодженими критеріями аудиту. Дані аудиту е основою звіту про аудит.
Схема процесу екологічного аудиту згідно вимог стандартів серії ISO 14000, наведено на
рис. 9.2.
Аудиторською групою є група аудиторів чи один аудитор, призначені для здійснення певного аудиту. До складу цієї групи можуть входити технічні експерти і аудитори-стажисти. Один
аудитор зі складу аудиторської групи виконує функцію провідного (головного) аудитора. Провідний (головний) аудитор з екології – особа, кваліфікована для здійснення екологічних аудитів
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і виконання відповідних функцій управління; аудитор з екології – особа, кваліфікована для
здійснення екологічних аудитів. Кваліфікаційні вимоги до таких аудиторів викладено в стандарті ISO 14012. Технічний експерт – особа, яка надає конкретну допомогу аудиторській групі,
використовуючи власні знання чи досвід, але не бере участі в її діяльності як аудитор.
Екологічний аудит повинен бути спрямований на чітко визначений і документально
оформлений предмет. Сторона, відповідальна за цей предмет, також повинна бути чітко ідентифікована, а її статус документований. До здійснення аудиту слід приступати тільки за умови,
якщо, після консультації з замовником, провідний аудитор підтвердив, що є достатня і належна
інформація про предмет аудиту, адекватні ресурси для здійснення процесу аудиту і об’єкт аудиту
готовий сприяти процесу аудиту.

Аудитор

Організація, що
перевіряється

Клієнт-замовник

Визначення мети аудиту
Розробка критеріїв аудиту

Розробка плану аудиту

Розробка програми аудиту
Збір необхідної інформації
Оцінка відповідності законодавчим
і підзаконним актам
Оцінка відповідності нормам і стандартам

Висновки
Звіт про аудит з рекомендаціями
Рис. 9.2. Схема процесу екологічного аудиту
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Аудит повинен грунтуватися на цілях та завданнях, визначених замовником. Провідний
аудитор, консультуючись з замовником, визначає сферу поширення аудиту (його ступінь та
межі) таким чином, щоб вона відповідала цілям аудиту. Про цілі, завдання і сферу поширення
повинен бути сповіщений об’єкт аудиту до його початку. 3 метою забезпечення об’єктивності
процесу аудиту, а також його даних та будь-яких висновків члени аудиторської групи повинні
бути незалежними від видів діяльності, аудит яких вони здійснюють. Вони повинні бути
об’єктивними, а також вільними від упередженості та зіткнення інтересів протягом всього
процесу.
Залучення до складу аудиторської групи працівників своєї чи сторонньої організації здійснюється за розсудом замовника. Член аудиторської групи, обраний з числа працівників організації, не повинен бути підпорядкований тим, хто безпосередньо відповідає за предмет, аудит
якого здійснюється. Члени аудиторської групи повинні володіти належною сукупністю знань,
навичками та досвідом, необхідними для виконання пов’язаних з аудитом обов’язків. Під час
виконання екологічного аудиту аудитори повинні проявляти передбачливість, старанність,
вміння і розсудливість, що очікуються від будь-якого аудитора за таких обставин.
Взаємини між членами аудиторської групи і замовником повинні грунтуватися на конфіденційності та завбачливості. Якщо інше не передбачено законом, то члени аудиторської групи
не повинні розголошувати інформацію чи документи, отримані під час аудиту, чи передавати
підсумковий звіт будь-якій третій стороні без чітко висловленої згоди з боку замовника та, коли
це доречно, згоди з боку об’єкта аудиту. Аудитор повинен дотримуватися методик з забезпечення якості аудиту.
Екологічний аудит повинен здійснюватися згідно з викладеними загальними принципами і
будь-якими настановами, розробленими для відповідного типу екологічного аудиту. Настанови
щодо здійснення аудитів СУНС викладено в ISO 14011.
3 метою забезпечення упорядкованості, узгодженості та достовірності екологічний аудит
повинен здійснюватися відповідно до документально оформлених і чітко визначених методологій і методик, що регламентують систематичні процедури. Для будь-якого типу екологічного
аудиту методології та методики повинні бути узгодженими. Методики для одного типу екологічного аудиту повинні відрізнятися від методик для іншого типу тільки тоді, коли це вимагається характером певного типу екологічного аудиту.
Одним з перших і важливих кроків в екологічному аудиті повинно бути визначення критеріїв аудиту. Ці критерії, деталізовані на належному рівні, повинні бути погоджені між провідним аудитором і замовником, а потім про них повинен бути сповіщений об’єкт аудиту. Необхідно збирати, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та реєструвати належну інформацію для її використання як доказ аудиту в процесі перевірки та оцінювання з метою визначення
відповідності критеріям аудиту. Якість та кількість доказів аудиту повинні бути такими, щоб
компетентні аудитори з екології, що виконують свої функції незалежно один від одного, отримали аналогічні дані аудиту внаслідок оцінювання тих самих доказів аудиту за тими самими
критеріями аудиту.
Процес здійснення екологічного аудиту повинен бути розроблений таким чином, щоб замовник і аудитор могли бути впевненими в досягненні очікуваного рівня довіри до достовірності даних аудиту і будь-яких висновків аудиту. Докази, зібрані під час екологічного аудиту, неминуче становитимуть лише частину наявної інформації частково через те, що екологічний аудит виконується протягом обмеженого періоду часу і з обмеженими ресурсами. Тому всім екологічним аудитам притаманний елемент невизначеності, і всі користувачі результатів екологічних аудитів повинні це усвідомлювати.
Аудитор з екології повинен брати до уваги обмеження щодо збирання доказів аудиту, а
також можливість присутності елементу невизначеності в даних аудиту та в будь-яких висновках аудиту, і повинен враховувати ці чинники у плануванні та здійсненні аудиту. Він повинен
докладати всіх зусиль для отримання достатніх доказів аудиту з тим, щоб було враховано окремі суттєві дані аудиту і сукупності менш суттєвих даних, які можуть впливати на будь-які висновки аудиту. Дані аудиту та/чи зведена інформація про них повинні бути передані замовникові у вигляді письмового звіту. Об’єкт аудиту повинен отримати копію звіту про аудит, якщо
тільки не буде спеціального заперечення з боку замовника.
Пов’язана з аудитом інформація, що подається у звіті про аудит, повинна містити, але не
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обмежуватися ними, такі відомості: ідентифікацію організації, аудит якої виконано, і замовника; погоджені цілі, завдання і сферу поширення аудиту; погоджені критерії, відповідно до яких
виконується аудит; період, охоплений аудитом, і дату виконання аудиту; ідентифікацію членів
аудиторської групи; ідентифікацію представників об’єкта аудиту, що брали участь в аудиті; повідомлення про конфіденційний характер змісту; перелік адрес для розповсюдження звіту про
аудит; стисле викладення ходу процесу аудиту, включаючи будь-які перешкоди, на які натрапили аудитори; висновки аудиту.
Провідний аудитор, консультуючись із замовником, повинен визначити, які з цих
відомостей разом з іншими додатковими відомостями слід внести до звіту. Звичайно саме замовник чи об’єкт аудиту повинен відповідати за визначення будь-якої коригувальної дії,
необхідність якої випливає з даних аудиту. Проте аудитор також може давати рекомендації у
разі попередньої домовленості з замовником.

♦♦♦♦♦
3.10. МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ
Міжлабораторні порівняльні випробування (МПВ) – це організація, проведення та оцінка
випробувань тих самих чи подібних об’єктів двома чи декількома лабораторіями по заздалегідь
встановлених умовах.
Основним завданням, яке розв’язується за допомогою МПВ, є експериментальна перевірка
технічної компетентності лабораторій у визначенні показників складу та властивостей речовин і
матеріалів у заявленій (затвердженої) галузі акредитації, що проводиться як на стадії
акредитації, так і при наступному інспекційному контролі. Аналіз досвіду діяльності різних
організацій показує, що при наявності групи з декількох лабораторій, що виконують випробування тих самих речовин і матеріалів, саме МПВ є найбільш раціональним методом перевірки
технічної компетентності. Участь у МПВ, у т. ч. при акредитації та інспекційному контролі,
сприяє підвищенню довіри до результатів діяльності випробувальної лабораторії.
Коректно спланований міжлабораторний експеримент, як правило, дозволяє не тільки
оцінити вірогідність результатів, отриманих у кожній з лабораторій, що беруть участь у ньому,
але і вирішити ряд інших задач, пов’язаних з метрологічним забезпеченням випробувань. Зокрема, МПВ проводять для: встановлення метрологічних характеристик методик вимірювань,
випробувань, контролю (МВВ); перевірки єдності та достовірності вимірювань за конкретною
МВВ у групі лабораторій; оцінки рівня освоєння декількома лабораторіями конкретної МВВ;
перевірки статистичної підконтрольності МВВ у групі лабораторій; уточнення приписаних значень характеристик похибки методик; атестації стандартних зразків складу і властивостей, а також
зразків для контролю.
Оцінку похибки результатів спостережень, основою яких є вимірювання певних параметрів довкілля, виконують при розробці МВВ, методик аналізу певних компонентів у об’єктах довкілля. Основними джерелами похибок можуть бути МВВ, ЗВТ, модель об’єкта вимірювання,
вплив факторів умов вимірювання, помилки оператора, алгоритм обробки результатів спостережень, а також неврахування специфіки виконання аналізу об’єктів довкілля (агрегатний стан
об’єкта, методика відбору проб, їх консервація і транспортування тощо).
Характерною особливістю об’єктів довкілля є те, що статистична обробка результатів їх
аналізу, виконаного за одною методикою, дає змогу виявити лише випадкову складову помилки. При наявності систематичної складової похибки (наприклад, при приготуванні робочих
розчинів), виявити її методами математичної статистики неможливо. Крім того, одноразовий
аналіз однієї проби, особливо повітря і води, не характеризує з достатньою надійністю її
хімічний склад, який суттєво змінюється у просторі і часі.
На практиці широко використовується серійні спостереження, які виконуються в різних
місцях об’єкта дослідження через різні проміжки часу. На основі серійних досліджень
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оцінюють середній хімічний склад об’єкта в цілому і за певний проміжок часу. Розбіжність між
результатами аналізу багатьох проб буде завжди значно більшою, чим між результатами паралельних аналізів одноразово відібраної проби. Тому при характеристиці середнього хімічного
складу повітря, води і грунту тощо статистично обробляють середні результати одноразових
аналізів.
Для оцінювання похибки результатів спостережень можуть використовуються міжнародні
стандарти ISO 3435-1…3 “Статистика. Словник та умовні позначення” (три частини), яким регламентуються імовірність і загальні статистичні терміни, статистичний якісний контроль та
планування експериментів, i ISO 5725-1…6 “Точність методів аналізу. Визначення
повторюваності і відтворюваності стандартного метода аналізу міжлабораторними випробуваннями” (шість частин), яким регламентуються: загальні принципи та визначення; основний метод визначення повторюваності та відтворюваності стандартного методу вимірювання (СМВ);
проміжні критерії прецизійності СМВ; загальні методи визначення достовірності СМВ;
альтернативні методи визначення прецизійності СМВ; використання на практиці величин
точності.
Два критерії точності, які визначені як “повторюваність” і “відтворюваність”, визнані
необхідними і достатніми у багатьох практичних випадках для опису варіації методики аналізу.
Термін “повторюваність” характеризує варіації методики в умовах, коли аналіз проводить один
оператор в одній і тій же лабораторії з використанням одного і того ж обладнання. Термін
“відтворюваність” відноситься до умов, коли аналіз проводиться у різних лабораторіях, різними
операторами і при використанні різного обладнання. Тобто, повторюваність і відтворюваність є
дві крайності – мінімальні та максимальну варіацію конкретного метода аналізу.
Результати спостережень є випадковими величинами в тому розумінні, що при
вимірюванні може бути отримане будь-яке наперед невідоме значення. Сукупність всіх можливих в певних умовах результатів спостережень над випадковою величиною називають генеральною сукупністю, а деяку частину цих результатів – вибіркою. Кількість результатів спостережень, які входять в вибірку, називають її об’ємом. Найбільш універсальним способом опису
випадкових величин є встановлення їх інтегральних чи диференціальних функцій розподілу.
Статистичні оцінки числових характеристик законів розподілу називаються точковими,
оскільки вони виражаються одним числом, якому на числовій осі відповідає точка. Важливою
рисою точкових оцінок є те, що формули їх розрахунку не залежать від виду розподілу, однак
вибір оцінок неоднозначний.
Крім точкових оцінок широко використовуються інтервальні оцінки числових характеристик, зміст яких полягає в знаходженні так званого довірчого інтервалу, тобто інтервалу значень, в якому із заданою імовірністю (так званою довірчою імовірністю Ρ) знаходиться істинне
значення оцінюваного параметра. Границі довірчого інтервалу називають довірчими границями,
тобто йдеться не про точно фіксоване значення параметру, а про те, що воно з певною
імовірністю лежить в межах визначеного інтервалу. Довірча імовірність Ρ служить при цьому
мірою довіри до результату, однак, так як Р<1, то завжди залишається місце для певного
сумніву.
Величина довірчого інтервалу залежить від довірчої імовірності. На практиці задаються
або довірчою імовірністю і за нею розраховують довірчий інтервал, або навпаки. Високе значення P приводить до широкого довірчого інтервалу, тому значення довірчої імовірності вибирають таким, щоб була достатня довіра до результату і в той же час ширина довірчого інтервалу
давала можливість використовувати його для практичних цілей. Практика показує, що при
аналітичних вимірюваннях, P достатньо вибирати в межах 0,90-0,95 і лише в деяких випадках
(наприклад, при вимірюваннях, результати яких мають суттєве значення для здоров’я людей чи
при екологічній катастрофі) необхідно вибирати більш високу довірчу імовірність.
Можна виділити три принципово різних випадки, які відрізняються один від одного методом оцінки довірчого інтервалу: відомий вид закону розподілу, але явний вигляд функції закону
розподілу невідомий; реальна функція розподілу симетрична, одномодальна, відмінна від нуля
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на скінченому інтервалі значень аргументу, а інша інформація про густину розподілу відсутня;
будь-яка інформація про густину розподілу відсутня.
Оцінка похибок вимірювання на етапі розробки методик аналізу дозволить забезпечити їх
ефективне впровадження і досягнення основної мети спостережень – отримання достовірної і
повної інформації для прийняття управлінських рішень в галузі охорони довкілля.
У цілому, застосування МПВ дозволяє забезпечити оптимальні умови для перевірки і коректування системи забезпечення якості випробувань у групі лабораторій, об’єднаних за видом
проведення робіт.
Настанова ISO/IEC 43-1…2 “Перевірка професійного рівня шляхом міжлабораторних
порівняльних випробувань” широко використовується у світовій практиці для аналітичних
лабораторій і складається з двох частин: частина 1 стосується розроблення та експлуатації схем
перевірки професійного рівня (СППР); частина 2 – вибору та використання СППР органами з
акредитації лабораторій.
Керівні вказівки стосуються трьох аспектів: проведення розмежування між використанням
МПВ для перевірки професійного рівня та для інших цілей; розроблення та проведення МПВ
для використання в рамках СППР; вибір та використання СППР органами з акредитації лабораторій. У додатках до настанов вміщено опис статистичних методів опрацювання одержаних результатів при використанні СППР даних та керівні вказівки щодо документації на експлуатацію
СППР.
В настанові одним з статистичних характеристик показників роботи акредитованих
лабораторій є числа En, які, як правило, використовуються в схемах порівняльних випробувань
і визначаються виразом:
En= (x-X)/( U 2lab + U 2ref)1/2,
де Ulab – невизначеність результату учасника; Uref – невизначеність приписаного значення базової лабораторії.
Документ EAL-P7 “Міжлабораторні порівняльні випробовування” встановлює основні
критерії проведення МПВ і доповнює Настанову ISO/IEC 43-1…2. При проведенні МПВ акредитованих лабораторій використовуються настанови ISO 33:1989 “Використання
сертифікованих стандартних зразків” і ISO 35:1989 “Сертифікація стандартних зразків. Основні
та статистичні принципи”.
Основним технічним засобом для проведення МПВ є зразки для контролю (ЗК), у якості
яких можуть бути використані: СЗ за ГОСТ 8.315-97; атестовані суміші (АС) по МИ 2334-95;
зразки речовин і матеріалів, що спеціально приготовлені для проведення МПВ і відповідають
визначеним вимогам до однорідності та стабільності (зразки для МПВ).
Найбільш раціональним є застосування як ЗК стандартних зразків на природній основі, що
виготовляються з матеріалу, аналогічного об’єктам випробувань. Зокрема, при перевірці
технічної компетентності лабораторій подібні зразки дозволяють простежити правильність виконання всієї процедури випробувань і оцінити точність одержуваних результатів. У той же час,
обмежена номенклатура існуючих типів СЗ, низька тимчасова стабільність випробовуваних речовин (матеріалів) і деякі інші причини приводять до необхідності використання інших засобів
контролю (АС, зразків для МПВ), але і у цьому випадку перевага повинна бути віддана ОК на
природній основі.
При виборі вихідного матеріалу ЗК на природній основі для проведення МПВ, як правило,
враховують такі фактори: поширеність випробувань (досить велика група лабораторій, що проводять випробування подібних матеріалів по обраному для контролю показнику); типовість
матеріалу для відповідної групи однорідної продукції; можливість зміни природного рівня контрольованого показника без зміни загального складу матеріалу об’єкта досліджень і його структури; можливість встановлення метрологічних характеристик ЗК (у тих випадках, коли ці характеристики повинні бути встановлені заздалегідь); можливість досягнення необхідного рівня
однорідності матеріалу; достатня для проведення МПВ тимчасова стабільність; легкість і безпека транспортування.
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Для деяких випробувань, пов’язаних з визначенням хімічного складу, вкрай низька тимчасова стабільність самого випробовуваної речовини (матеріалу) чи обумовленого в цій речовині
компонента утрудняє централізоване готування і розсилання ЗК для проведення МПВ. У
подібній ситуації ЗК на природній основі можуть бути виготовлені безпосередньо в кожній, що
беруть участь у МПВ лабораторій, шляхом внесення в матеріал робочих проб об’єкта випробувань контрольних добавок обумовленого компонента, що і розсилаються в лабораторії з
інструкцією із застосування. При цьому організатор МПВ повинний враховувати похибки, що
можуть виникнути в процесі приготування ЗК у різних лабораторіях.
При проведенні МПВ по визначенню показників хімічного складу ряду об’єктів (наприклад, продуктів харчування, стічних вод і викидів в атмосферу різних виробництв тощо) створення ЗК на природній основі утруднено. При цьому як ЗК можуть бути використані атестовані
розчини, що містять обумовлений компонент, і близькі по складу до розчинів, одержуваним у
процесі випробувань (аналізу) після виділення обумовленого компонента з матриці проби. Варто враховувати, що контролю таким способом може бути піддана лише частина загальної
погрішності виконуваних випробувань, не враховуючий вплив матриці випробовуваних
об’єктів.
Схема проведення МПВ визначається в залежності від поставлених задач, об’єктів випробувань, показників, кількості передбачуваних лабораторій-учасниць, використовуваних методик випробувань, що існують, можливостей для створення чи придбання ЗК, вартості ЗК і
організації МПВ, а також вартості та тривалості випробувань для кожного об’єкта і показника.
Для одного об’єкта і одного показника можуть бути використані чотири схеми проведення
МПВ, коли в кожну з лабораторій-учасниць розсилають один ЗК і одержують один результат
випробувань (схема 1); не менш трьох ЗК і одержують для кожного ЗК один результат випробувань (схема 2); один ЗК і одержують не менш п’яти результатів випробувань (схема 3); не менш
трьох ЗК і одержують не менш п’яти результатів випробувань для кожного ЗК (схема 4). У деяких випадках при проведенні МСИ по другій і четвертій схемах припустиме використання двох
ЗК, якщо при цьому хоча б один ЗК попередньо атестований.
У рамках кожної зі схем у залежності від сукупності розв’язуваних в експерименті задач
можуть існувати різні форми організації МПВ (різне число лабораторій-учасниць, різні методики випробувань, використання атестованих і (чи) неатестованих ЗК). Як правило, застосування
різних способів обробки експериментальних даних, отриманих у результаті того самого МПВ,
дозволяє вирішити кілька різних задач. Усі перераховані схеми організації МПВ можуть бути
використані для перевірки технічної компетентності лабораторій-учасниць.
Необхідно відзначити, що результати МПВ, проведених по першій схемі (один результат
випробувань від кожної лабораторії), не мають великої надійності та не дозволяють приймати
керуючі рішення, пов’язані, наприклад, з видачею лабораторії атестата чи акредитації з продовженням терміну його дії. Залучення лабораторії до участі в трьох і більш подібних МПВ
підвищує вірогідність висновку про якість виконуваних лабораторією визначень контрольованого показника в об’єкті випробувань. Для деяких випробувань по визначенню хімічного складу подібний експеримент можна організувати для одного об’єкта і декількох показників, при
визначенні яких використовують той самий метод аналізу.
Оцінка технічної компенентности лабораторій на основі проведеного по першій схемі
МПВ може бути виконана по алгоритму, наведеному в МИ 2417-97.
Достовірні висновки про компетентність лабораторій на основі результатів однократно
проведених МПВ можуть бути зроблені тільки при використанні схем 2-4. У залежності від
необхідності прийняття відповідного керуючого рішення форма організації МПВ по кожній з
цих схем, необхідний обсяг експериментальних даних і алгоритми обробки отриманих
результатів можуть бути різні. Відзначимо, що використання схем 2 і 4 дозволяє перевіряти
технічну компетентність лабораторій у всьому діапазоні значень обумовленого показника в
об’єкті випробувань.
Задача перевірки статистичної підконтрольності методики випробувань у групі
лабораторій може бути вирішена тільки з використанням схем 3 і 4; для оцінки рівня освоєння
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знову впроваджуваних методик застосовні схеми 2, 3 і 4. На основі схем 2 і 4 можна перевіряти
правильність установлення значень характеристик похибки результатів випробувань, установити
атестовані значення і похибки неатестованих ОК, а також метрологічні характеристики неатестованої
МВВ.
В міру збільшення числа розв’язуваних задач ускладнюються схеми проведення МПВ і
форми їхньої організації, зростають витрати на їхнє проведення. Використання схеми 4 проведення МПВ дозволяє вирішити найбільше число задач, але вимагає і найбільших фінансових
вкладень. Як правило, при плануванні МПВ по тій чи іншій схемі організатор прагне до оптимального сполучення вартості експерименту з обліком усіх факторів, що впливають на неї, і
максимальній кількості розв’язуваних у цьому експерименті задач.
Схеми 1-4, природно, не охоплюють усі можливі практичні ситуації і тому можуть
модифікуватися. Очевидно, що для перевірки технічної компетентності лабораторії недостатньо
результатів одного експерименту, організованого по схемах 1-4, тому що при цьому проводиться контроль якості випробувань тільки одного об’єкта і по одному показнику. Тому для забезпечення необхідного обсягу експерименту при перевірці технічної компетентності лабораторії
може бути використана сукупність результатів декількох МПВ, проведених як по однієї, так і
по різних схемах.
У СААВ за організацію МПВ відповідає орган по акредитації, що може призначити организацию-координататора (далі – координатора). Координатор повинний мати технічну
компетентність у визначеній галузі (галузях) вимірювань показників складу речовин і
матеріалів, мати досвід і матеріальну базу для створення зразків для контролю, мати знання по
плануванню МПВ і обробці отриманих результатів, а також гарантувати їхню конфіденційність.
Схема організації МПВ представлена на рис. 10.1. При правильному виборі для проведення
МПВ об’єктів і показників з галузі акредитації лабораторій-учасниць МПВ можуть стати ефективною
формою їх експериментальної перевірки.

Орган
з акредитації

Координатор

Лабораторії

Визначає: коло проведення МПВ і
лабораторій-участниць;
об’єкти, показники,
діапазони визначуваних
значень, методики і методи вимірювання

Обирає схему проведения МПВ і
погоджує її з органом
з акредитации

Проводять випробування і представляють результати випробувань
координатору

Приймає рішення про
компетентність
лабораторій та
інформує про це
лабораторії
Робить висновки у відповідності до іншої мети проведення МПВ

Створює чи придбаває
ОК; складає інструкцію
з їх застосування чи готування в лабораторії,
проведення випробувань, представлення отриманих результатів
Проводить розсилання
ОК з інструкцією

Проводить обработку
результатів випробувань, отримує результати МПВ і надає
інформацію органу з
акредитації

Рис. 10.1. Схема організації МПВ
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Проведення МПВ дозволяє оптимізувати процес акредитації лабораторій, інспекційний
контроль за діяльністю раніше акредитованих лабораторій, поліпшити якість впровадження
внутрішньолабораторного контролю. Також може проводиться перевірка статистичної
підконтрольності застосовуваних методик у лабораторіях, оцінюватися рівень освоєння впроваджуваних методик, перевірятися встановлені розрахункові значення характеристик похибки
методик, встановлюватися метрологічні характеристики методик і проводитися атестація ОК.

♦♦♦♦♦
3.11. СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Методом контролю (аналізу, випробувань) є правила застосування певних принципів і засобів випробувань; органолептичний контроль – це контроль, за якого первинна інформація
сприймається органами чуття (ДСТУ 3021-95).
Методики виконання вимірювань обов’язково містять розділ щодо засобів вимірювальної
техніки та допоміжних пристроїв, у якому має бути перелік відповідних засобів та пристроїв
(вимірювальних установок, стендів, засобів вимірювальної техніки тощо, в тому числі стандартних зразків, атестованих сумішей, пристроїв, реактивів, матеріалів та речовин тощо). При застосуванні стандартних зразків, атестованих сумішей, розчинів вказують способи їх приготування (рекомендований додаток 2 до ГОСТ 8.010-90).
Приклади використання МВВ та методів контролю (аналізу):
ГОСТ 8558.1-78 регламентує визначення нитриту за допомогою фотоелектроколориметра
із застосуванням стандартного розчину азотистокислого натрію для побудови градуювального
графіка (встановлюється точність вимірювання і необхідні ЗВТ);
ГОСТ 8558.2-78 – визначення нитриту за допомогою фотоелектроколориметра із застосуванням стандартного розчину азотистокислого натрію для побудови градуювального графіка
(встановлюється точність вимірювання і необхідні ЗВТ);
ГОСТ 26927-86 – визначення вмісту ртуті за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра із застосуванням стандартного розчину ртуті та розчину йода для побудови градуювального графіка (встановлюється точність вимірювання і необхідні ЗВТ);
ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26930-86 ... ГОСТ 26935-86 – аналогічно для визначення вмісту заліза, миш’яку, міді, свинця, кадмія, цинку і олова тощо.
Відоме велике різноманіття аналітичних методів контролю параметрів об’єктів довкілля,
які широко використовуються у щоденній практиці. Коротко розглянемо основні характеристики найбільш розповсюджених методів і їх міжнародну стандартизацію.
Візуальні та органолептичні методи контролю використовуються при визначенні деяких
параметрів повітря, води і грунту. Візуальні методи визначення кольору води стандартизовані
ISO 7887, якісний метод визначення забруднення повітря частинками сажі (індекс чорного диму) регламентує ISO 9835. Запах повітря, води і грунту часто зумовлений наявністю в них деяких небезпечних забруднювачів, на вкус людина може визначити у воді надлишок магнію,
кальцію, натрію, міді, заліза і цинку.
Хімічні методи контролю параметрів довкілля як і раніше широко використовуються у
повсякденній практиці завдяки своїй надійності і ефективності. Найбільш застосовувані методи
– гравиметричний і титриметричний, які використовуються для точного контролю вмісту забруднення у повітрі, воді та грунті.
Сутність гравиметричного метода полягає в осадженні речовини, її відділенні і
визначенні маси осаду. Він відрізняється високою точністю визначення, обладнання для його
лабораторної реалізації не дороге, але його застосування вимагає великих витрат часу. Для визначення сульфатів у всіх типах вод, включаючи морську, застосовують цей метод згідно
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міжнародного стандарту ISO 9280 (визначається концентрація SO42- в діапазоні 10-5000 мг/л
при об’ємі проби 10-200 мл); для визначення хлоридів у дощовій і сточній воді – згідно ISO
9297 (безпосереднє визначення у концентраціях 5-150 мг/л). За стандартом ISO 9096
вимірюється концентрація і масова швидкість течії частинок у димоходах і трубах
(визначається концентрація частинок від 0,005 до 10 г/м3); ISO 11465 – визначаються сухі речовини і вода у грунті.
Сутність титриметричного метода основана на використанні реакції між речовинами з
наступним визначенням невідомої концентрації однієї з речовин за допомогою розрахунків,
якщо відомі концентрація та об’єм речовини, що була у реакції. Цей метод широко
використовується у міжнародних стандартах з контролю якості води і при аналізі водяної витяжки з грунту. Стандарт ISO 5813 регламентує йодометричний метод визначення розчиненого
у воді кисню; ISO 9963-1 – метод визначення лужності природних і стічних вод; ISO 9963-2 –
карбонатної лужності природних вод і питної води; ISO 5664 – амонію у природній, питній і
стічній водах; ISO 7934 – масової концентрації диоксиду сірки, який міститься у газових викидах промислових печей і обладнання тощо.
Сутність колориметричного метода базується на визначені концентрації досліджуваних
речовин за кольоровими реакціями. Найбільш широко у практиці розповсюджений метод визначення pH води чи водної витяжки за допомогою індикаторного паперу. Ці методи розвиваються у напрямку підбору індикаторів для точної характеристики різних значень pH, однак їх
точність обмежена і їх рекомендують застосовувати у польових умовах. Стандарт ISO 7393-2
встановлює метод визначення вільного і загального хлору у воді; ISO 8760 – масової
концентрації окису вуглицю у повітрі робочих місць при концентраціях більше 10 мг/м3; ISO
8761 – масової концентрації диоксиду азоту у повітрі робочих місць в діапазоні концентрацій
1-50 мг/м3.
Фізико-хімічні методи контролю параметрів довкілля дозволяють ефективно контролювати практично кожні забруднення повітря, води і грунту. Це найчисельна група
методів контролю.
Електрохімічні методи основані на використанні ефекту взаємодії поверхні електрода з
оточуючим його середовищем. Найбільш розповсюдженим методом цієї групи є
потенціометричний метод, який базується на залежності електрорушійної сили комірки від
концентрації досліджуваної речовини в розчині, що аналізується. Останній метод поділяється
на іонометрію і потенціометричне титрування. Іонометрія широко застосовується при
визначенні pH досліджуваних розчинів і при визначенні концентрації речовин за допомогою
іоноселективних електродів.
Електрометричні методи визначення pH основані на вимірюванні електрорушійної сили
електрохімічної комірки, яка складається з проби води, скляного електроду і електроду
порівняння. Цими методами досягається стандартне відхилення при визначенні 0,05 чи менше.
Стандарт ISO 10523 встановлює метод визначення pH всіх типів вод за допомогою pH-метра, в
т. ч. стічних; ISO 10390 – pH водних сумішей грунту теж за допомогою pH-метра; ISO 5814 –
розчиненого у воді кисню (вимірювання концентрації кисню у воді, відповідного насиченню від
0 до 100 %); ISO 6778 – амонію у природних і стічних водах із застосуванням аміакчутливих
мембран потенціометричним методом.
Спектрометричні методи аналізу найбільш широко стандартизовані ISO.
Серед методів атомної емісійної спектрометрії представлена спектрометрія полум’я. В
цьому випадку полум’я слугує не тільки для автоматизації досліджуваної речовини, але і для
збудження емісійних спектрів елементів. Зазначений метод використовується у стандарті ISO
9964-3 для визначення розчинених калію і натрію у неочищеній і питній воді. Сутність метода
полягає у вимірюванні величини характерного випромінення калію і натрію у полум’ї.
Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно зв’язаною плазмою використовується для
визначення розчинених і нерозчинених елементів, а також їх загальної кількості у питній воді
та у природних і стічних водах. Цим методом, який регламентований ISO 11885, можна визначити дуже велику кількість металів. Однак, прилади, які застосовуються для реалізації цього
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методу, дуже дорогі і їх застосування виправдовується лише при великому потоці визначення
металів, а також деяких неметалів.
Атомно-абсорбційна спектроскопія основана на ефекті резонансного поглинання квантів
світла вільними атомами, які виникають при пропусканні світлового пучка через шар
пароподібної досліджуваної речовини. Цей метод з атомізацією у полум’ї широко
застосовується при кількісному хімічному аналізі об’єктів довкіллі у відповідності до
стандартів ISO. Атомно-абсорбційний спектрометр з повітряно-ацитиленовою горілкою застосовують для визначення натрію і калію за ISO 9964-1 і ISO 9964-2; цей метод застосовують для
визначення жорсткості води за ISO 7980, а також для визначення трьома методами кадмію,
нікелю, міді, свинцю і цинку у воді за ISO 8288; двома методами кадмію — за ISO 5961; свинцю у навколишньому повітрі — за ISO 9855; середньозваженої масової концентрації свинця та
його сполук у повітрі робочої зони — за ISO 8518 тощо.
Фотоколориметрія і спектрофотометрія основані на селективному поглинанні світла
молекулами досліджуваної речовини. Фотоколориметри використовують полігармонічне світло
у видимій області світла, а спектрофотометри – монохроматичний пучок світла. Вони мають
просту конструкцію, і ними оснащені майже всі аналітичні лабораторії. Спектрофотометри хоча
більш складні по конструкції, але завдяки властивості визначення концентрації речовин з вузькою смугою поглинання чи різними речовинами з близькими довжинами хвиль поглинання вони необхідні кожній промисловій чи санітарній лабораторії.
Стандарт ISO 6332 встановлює застосування фотометричного метода визначення заліза у
природних і стічних водах (концентрації від 0,01 до 5 мг/л); ISO 10530 – метод визначення
сульфидів у воді і у стічних водах (концентрації від 0,04 до 1,5 мг/л); ISO 7890 – нітратів у
питній і природній воді (концентрації від 0,06 до 25 мг/л); ISO 9390 – бората у воді
(концентрації від 0,01 до 1 мг/л); ISO 6595 – миш’яку у природних і стічних водах (концентрації
від 0,001 до 0,1 мг/л); ISO 4221 – масової концентрації диоксиду сірки у навколишньому повітрі
(від 3,5 до 150 мкг/м3 тощо.
Хроматографічні методи аналізу основані на розділі суміші досліджуваної речовини з наступним визначенням окремих з’єднань. У міжнародних стандартах найбільш широко
застосовується газова хроматографія і високоефективна рідинна хроматографія. Більшу
гнучкість застосування методів газової хроматографії забезпечують різноманітні детектори.
Універсальним детектором є полум’я-іонізаційний, для галогенвмістовних з’єднань найбільш
підходить електронозахватний детектор. Рідинна хроматографія отримала застосування для
аналізу низьколетючих забруднювачів довкілля.
Стандарт ISO 8165 встановлює застосування газового хроматографа для аналізу фенольного забруднення води; цей метод також застосовується за ISO 6468 для визначення деяких
хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих бифенілів і хлорбензолів, крім моно- і
дихлорбензолів, у воді; ISO 8186 регламентує методи контролю окису вуглецю у повітрі
хроматографічним методом; ISO 8762 встановлює метод визначення концентрації мономірів
винилхлорида, який міститься у повітрі робочої зони при виготовленні різних виробів з
полівинилхлорида тощо.
Хемілюмінесцентні методи визначення основані на застосуванні хемілюмінесценції.
Стандарт ISO 7996 встановлює застосування цього метода для визначення масового вмісту
окислів азоту у навколишньому повітрі; ISO 10313 – масової концентрації озону у повітрі.
Радіометричні методи контролю основані на радіоактивності і стандартизовані поки що
лише для контролю якості води. Стандарт ISO 9696 встановлює метод визначення сумарної
альфа-активності несольоної води, яка містить альфа-активні радіонукліди, нелетючі при 350
°C; ISO 9697 – сумарної бета-активності несольоної води; ISO 9698 – активності тритированої
води ([3H]H2O) у воді рідинний сцинциляційним лічильником; ISO 12889 — ізотопів стронцію
89
Sr i 90Sr у питній воді, поверхневих, морських і стічних водах. Радіометричні методи активно
розробляються для стандартизації контролю параметрів грунтів.
Біологічні методи контролю застосовуються при контролі параметрів води і грунту. У
зв’язку з наявністю великої кількості хімічних сполук, вплив яких на якість води і грунту не326

можливо оцінити хіміко-фізичними методами, все більше значення набуває їх біотестування
відносно біологічних організмів і систем. За допомогою біотестування визначають ГДК нових
хімічних сполук, проводять біохімічний і генотоксичний моніторинг водних систем. Результати, отриманні за допомогою хіміко-фізичних методів і біотестування, доповнюють один одного.
Стандарт ISO 7346 встановлює метод визначення гострої летальної токсичності речовин
на звичайному акваріумному морському карасі; ISO 10712 – впливу різних забруднюючих речовин на розмноження бактерій Pseudomonas putida, які широко розповсюдженні у водоймах;
ISO 8692 – впливу розчинених у воді токсичних речовин на швидкість росту прісно водних водоростей; ISO 9439 – граничної біодеградації органічних сполук активним намулом тощо.
Повітря, вода і грунт містять у собі різні мікроорганізми. На основі життєвого досвіду людина давно знала, що найбільшу небезпеку для питної води і грунту мають забруднення
стічними водами і фекаліями. В ISO приділяється велика увага стандартизації методів контролю мікробіологічних забруднень. Для оцінки санітарно-гігієнічного стану повітря на здоров’я
людини у стандарті ISO 7708 визначені методи підрахунку поступлення частинок в організм
людини; ISO 6222 – встановлює методи підрахунку кількості мікроорганізмів у волі при різних
температурах; ISO 14240 – надає два методи визначення біомаси.
Для розробки міжнародних стандартів в галузі якості повітря, включаючи терміни та визначення, методи відбору проб, вимірювання і подання характеристик повітря, ISO у 1971 р.
створив ТК 146, секретаріат якого очолює Німеччина. До складу ТК 146 входять 24 країни активні члени (Р-члени) і 35 країн – пасивних членів (О-члени). Структура ТК 146 наведена на
рис. 11.1.
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Рис. 11.1. Структура ТК 146
В рамках ПК ТК 146 створено більше 30 РГ, які очолюються фахівцями США, Німеччини,
Японії, Великобританії, Канади, Нідерландів, Італії, Бельгії, Франції, які розробляють стандарти з конкретних питань (визначення концентрації озону, окислів сірки, окислів азоту, парів органічних сполук, вмісту азбесту, методи планування якості повітря, способи подання даних,
стратегія відбору проб тощо).
ТК 146 розроблено і впроваджено біля 40 міжнародних стандартів, які встановлюють терміни та визначення, параметри загальної якості повітря, атмосферного повітря і повітря робочої
зони, вимоги до стаціонарних джерел викидів, зокрема до автоматичного моніторингу масових
концентрацій частинок, різноманітні методи визначення окремих домішків у повітрі тощо.
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Для розробки міжнародних стандартів в галузі якості води, включаючи методи відбору
проб, ISO у 1971 р. створив ТК 147, секретаріат якого очолює Німеччина. До складу ТК 147
входять 34 країни активні члени (Р-члени) і 34 країни – пасивні члени (О-члени). Структура ТК
147 наведена на рис.11.2.
В рамках ПК ТК 147 створено більше 30 РГ, які очолюються фахівцями Австралії, Австрії,
Великобританії, Німеччини, Канади, Нідерландів, Франції, Швеції, які розробляють стандарти з
конкретних питань. ТК 147 розроблено і впроваджено більше 130 міжнародних стандартів, які
встановлюють терміни та визначення, параметри якості води різного призначення, різноманітні
методи визначення окремих домішків у воді.
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Рис. 11.2. Структура ТК 147
Для розробки міжнародних стандартів в галузі якості грунтів, включаючи класифікацію,
терміни та визначення, методи відбору проб, вимірювання та опису характеристик грунтів, ISO
у 1985 р. створив ТК 190, секретаріат якого очолюють Нідерланди. Структура ТК 190 наведена
на рис. 11.3.
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Рис. 11.3. Структура ТК 190
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В рамках ПК ТК 190 створено більше 20 РГ, які очолюються фахівцями Франції,
Великобританії, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, які розробляють
стандарти з конкретних питань. До складу ТК 190 входять 21 країна активні члени (Рчлени) і 38 країн – пасивних членів (О-члени). ТК 190 розроблено і впроваджено біля
30 міжнародних стандартів, які встановлюють терміни та визначення, різноманітні
методи визначення окремих домішків у грунті.
Лише виконання вимог міжнародних стандартів, які регламентують різноманітні методи визначення інгредієнтів у повітрі, воді та грунті, дозволить досягти
можливості міжнародної порівнювальності отриманих результатів аналітичних
вимірювань і, відповідно, достовірної оцінки антро погенного впливу на довкілля.
♦♦♦♦♦
3.12. АКРЕДИТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
Акредитацiя – це процедура, завдяки якiй авторитетний орган офiцiйно визнає, що орган
або особа компетентнi виконувати певнi завдання. Іншими словами, акредитацiя спричиняє атестацiю та аудит лабораторiй, органiв з сертифiкацiї та iнспектування, якi проводяться через систематичнi iнтервали третьою стороною щодо визначення їх технiчної компетенцiї згiдно визначених технiчних критерiїв. Як технiчна оцiнка третьою стороною, вона є важливим
iнструментом для створення i пiдтримки довiри до цих органiв.
Акредитація лабораторій організується таким чином, щоб продемонструвати як технічну
їх компетентність, так і відповідність їх систем забезпечення якості міжнародному стандарту
ISO 9002:1994 для того, щоб акредитованій лабораторії не було необхідності вдаватися до додаткової сертифікації її системи забезпечення якості для задоволення споживачів, які вимагають її
відповідності ISO 9002:1994, а інспекція чітко і визначено відрізняється від випробування та
сертифікації продукції і орієнтована на оцінку ступеня відповідності обладнання, за місцем його функціонування, відповідно інструкції, занотованої у вигляді набору визначених вимог.
Стаття 6 Угоди WTO/TBT Свiтовою органiзацiєю торгiвлi щодо забезпечення оцінки відповідності визначає необхідність подальшого розвитку та заохочення системи акредитації лабораторій. У останні роки до укладення урядових двостороннiх торговельних угод країни наполягають на еквівалентності нацiональних еталонiв. Iснує тенденцiя поширення умов
двостороннiх угод на багатостороннi угоди про вiльну торгiвлю, а також обумовленості
еквiвалентності нацiональних еталонiв. Ця полiтика пiдтримується Свiтовою органiзацiєю
торгiвлi.
Нормативною основою акредитації лабораторій є міжнародні стандарти. До питань
акредитацiї лабораторiй мають відношення настанови ISO/IEC щодо оцiнювання
компетентності лабораторiй i систем акредитацiї лабораторiй, зокрема настанови ISO/IEC
25:1990 і ISO/IEC 58:1993, а до питань метрологічного забезпечення акредитованих лабораторій
– міжнародні стандарти ISO серії 9000 та 10000.
Стандарти ISO серiї 9000 мають корисний вплив на продукцiю та її сертифiкацiю, звернувши увагу багатьох організацій, що прагнуть досягти сертифiкацiї, на потребу в надiйних засобах вимiрювань та передавання розмiру одиниць вимiрювань. Основні питання
метрологічного забезпечення викладені у них у самому загальному вигляді без жорсткого регламентування у розділах 4.11 стандартів “Управлiння контрольним, вимiрювальним та випробувальним обладнанням”. Головну увагу питанням вимірювань, їх достовірності, сумісності
сконцентровано на державному рівні через систему забезпечення єдності вимірювань.
Згідно викладених рекомендацій постачальник повинен впровадити та пiдтримувати в робочому станi документально оформленi методики регулювання, перевiрки (в т.ч. калiбрування,
атестацiї, повiрки) і технiчного обслуговування вимiрювального обладнання, застосовуваних
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ним для пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам. Вимiрювальне обладнання повинно застосовуватися таким чином, щоб була впевненiсть у тому, що невизначенiсть
вимiрювань вiдома i вiдповiдає необхiднiй точностi вимiрювань.
В Україні впроваджений Порядок акредитації вимірювальних лабораторій (далі – Порядок), затверджений Держстандартом, який реалізує положення Закону України “Про
метрологію та метрологічну діяльність” і встановлює: загальні вимоги до організації та порядку
проведення акредитації вимірювальних лабораторій (далі – лабораторії); критерії акредитації
лабораторій; функції, права та обов’язки лабораторій. Порядок поширюється на лабораторії
підприємств, установ і організацій усіх форм власності та підпорядкування (далі —
підприємства і організації). Акредитованою має бути кожна лабораторія, що виконує роботи у
сфері поширення державного метрологічного нагляду, зокрема у сфері охорони довкілля.
Порядок враховує основні положення тих чинних нормативних документів України, ISO,
європейських стандартів, які стосуються питань акредитації лабораторій. Згідно Порядку
вимірювальна лабораторія – це організація чи окремий підрозділ організації, підприємства, що
здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції. До
вимірювальних лабораторій належать аналітичні, хімічні, випробувальні лабораторії, що виконують зазначені вище роботи.
Акредитацію лабораторії проводять з метою офіційного визнання її правочинності в
проведенні, за конкретними видами вимірювань, вимірювань хімічного складу, фізикохімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників за конкретними групами (видами) об’єктів (речовин). Органами з акредитації лабораторій є територіальні органи Держстандарту і метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, та уповноважені ними
підприємства і організації, що належать до сфери їхнього управління, які керують системою
акредитації лабораторій, проводять акредитацію і здійснюють інспекційний контроль за їх
діяльністю (далі — органи з акредитації).
Територіальні органи Держстандарту здійснюють акредитацію лабораторій підприємств і
організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також лабораторій підприємств і організацій, що належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади (якщо це передбачено законодавством), на право проведення
вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади і уповноважені ними
підприємства та організації здійснюють акредитацію лабораторій підприємств і організацій.
Акредитація лабораторій, що виконують вимірювання у сфері поширення державного
метрологічного нагляду, здійснюється за обов’язкової участі територіальних органів Держстандарту.
Лабораторія, що підлягає акредитації, повинна відповідати встановленим критеріям
акредитації лабораторій і може бути акредитована на термін, що не перевищує 5 років (конкретний термін установлює орган з акредитації). Критерії акредитації – сукупність вимог, які
має задовольняти вимірювальна лабораторія для того, щоб бути акредитованою; акредитована
лабораторія – лабораторія, яка пройшла акредитацію. Акредитовані лабораторії підлягають
державному метрологічному нагляду, метрологічному нагляду та інспекційному контролю. Результати вимірювань, які одержані акредитованою лабораторією, підлягають офіційному визнанню для всіх видів робіт.
Критеріями акредитації лабораторій на право проведення вимірювань є наявність умов, що
забезпечують отримання достовірних результатів вимірювань і позитивні результати
експериментальної перевірки якості проведення вимірювань. Перевірка лабораторії – комплексна оцінка лабораторії з метою визначення її відповідності встановленим критеріям
акредитації лабораторії.
Умовами, що забезпечують достовірність результатів вимірювань лабораторією, є:
• наявність затвердженого положення про лабораторію;
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• наявність затвердженого документа, що встановлює перелік видів (марок) сировини, речовин, матеріалів, продукції, інших об’єктів та конкретних компонентів хімічного складу,
показників фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей об’єктів, що визначаються, який
затверджується керівником підприємства, якщо лабораторія є його структурним підрозділом
або керівником лабораторії, якщо вона має статус юридичної особи;
• наявність НД, що регламентує вимоги до хімічного складу, фізико-хімічних і фізикомеханічних властивостей об’єктів, МВВ, відповідність їх НД в галузі метрології, зокрема, вимогам ГОСТ 8.010 (перелік НД відповідно до галузі акредитації подається в паспорті лабораторії);
• наявність потрібних ЗВТ (у т. ч., що підлягають метрологічній атестації), СЗ, атестованих сумішей, лабораторного випробувального і допоміжного обладнання, реактивів, мірного
посуду;
• наявність свідоцтв про повірку (атестацію), що підтверджують придатність до застосування ЗВТ, СЗ та випробувального обладнання лабораторії;
• наявність журналів обліку ЗВТ, СЗ, атестованих сумішей, випробувального обладнання,
графіків їхньої повірки і атестації, їх дотримання; відповідність монтажу, умов експлуатації і
зберігання ЗВТ, реактивів, СЗ, атестованих сумішей, випробувального обладнання вимогам
нормативної та експлуатаційної документації, забезпечення їх постійної готовності до проведення вимірювань з потрібною точністю;
• наявність внутрішньо лабораторного та зовнішнього контролю результатів вимірювань,
що реалізує принципи, норми, правила, вимоги та процедури забезпечення єдності вимірювань і
що документально викладена у вигляді стандарту підприємства, положення чи методики контролю точності (якості) вимірювань, затверджених керівництвом підприємства або лабораторії,
якщо вона має статус юридичної особи;
• наявність Системи забезпечення якості вимірювань, що регламентується “Настановою з
якості” (має бути розроблена з урахуванням рекомендацій державних стандартів, європейського
стандарту EN 45001, настанови ISO/IEC 25 і затверджена керівником лабораторії);
• наявність фахівців, що забезпечують виконання вимірювань і мають достатню
професійну підготовку, кваліфікацію та досвід у проведенні вимірювань хімічного складу, у
визначенні фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей у заявленій галузі акредитації;
• наявність затверджених посадових інструкцій для фахівців лабораторії і планів
підвищення кваліфікації персоналу;
• наявність затверджених інструкцій з охорони праці і техніки безпеки;
відповідність приміщень лабораторії вимогам НД щодо дотримання умов проведення
вимірювань, у т. ч. відповідність вимогам техніки безпеки, охорони здоров’я і довкілля.
Лабораторія може мати статус юридичної особи або бути окремим структурним
підрозділом у складі свого підприємства чи організації і її персонал не повинні піддаватися
будь-якому комерційному, фінансовому чи іншому тиску, здатному впливати на їх технічні
оцінки і висновки. Лабораторія, що бажає пройти акредитацію, направляє в орган з акредитації
офіційну заявку, в якій зазначає галузь акредитації і до неї додаються копії положення про
лабораторію, паспорта лабораторії і настанови з якості.
Орган з акредитації перевіряє документи і інформує лабораторію про прийняте рішення в
установлений термін. Відомості, наведені в заявці, розглядаються органом з акредитації як
конфіденційні. Положення про лабораторію має визначати функції, права, обов'язки та
відповідальність лабораторії, а її паспорт оформлюють згідно з встановленими формами. Настанова з якості має містити опис діючої системи забезпечення якості вимірювань за встановленою формою подання інформації.
Орган з акредитації здійснює експертизу наданих матеріалів в установлені терміни і за результатами експертизи приймає рішення про можливість акредитації і встановлює терміни проведення перевірки, про що сповіщає лабораторію за певний час до проведення перевірки. Результати експертизи оформлюються у вигляді експертного висновку за встановленою формою.
У разі відмови в проведенні акредитації орган з акредитації вказує причину відмови та її об331

грунтування, а оскаржити його рішення заявник може до вищестоящої організації, якій
підпорядкований орган з акредитації, чи до суду.
Лабораторія після одержання рішення щодо можливості її акредитації укладає з органом з
акредитації договір на проведення робіт з акредитації. Орган з акредитації за кожною заявкою
формує і затверджує наказом склад комісії для проведення перевірки лабораторії. Склад комісії
доводиться до відома лабораторії і всіх фахівців, що беруть участь у роботі комісії. До складу
комісії включаються кваліфіковані фахівці в галузі відповідних видів вимірювань, що виконуються, з урахуванням спеціалізації лабораторії та галузі акредитації. При потребі до складу
комісії можуть входити представники зацікавлених державних інспекцій або служб.
До проведення перевірки лабораторії комісія знайомиться із заявкою на акредитацію та
експертним висновком, складає програму експериментальної перевірки якості вимірювань, що
виконуються лабораторією. Комісія безпосередньо в лабораторії перевіряє відповідність
лабораторії критеріям акредитації, а також відповідність наданої інформації фактичному стану,
аналізує і оцінює стан метрологічного забезпечення вимірювань, проводить експериментальну
перевірку якості вимірювань відповідно до програми.
Експериментальна перевірка якості вимірювань може бути проведена шляхом
вимірювання шифрованих проб СЗ, атестованих сумішей, контрольних розчинів, методами добавок і варіювання наважок, повторних і порівняльних вимірювань із використанням
нормативів контролю точності вимірювань, встановлених НД, атестованих МВВ. Така
перевірка може проводитися відповідно до процедури, що регламентується внутрішньо лабораторним чи зовнішнім контролем якості (точності) і достовірності вимірювань, впровадженим
(чинним) на підприємстві, частиною якого є лабораторія, що акредитується.
За результатами перевірки комісія складає акт за встановленою формою. Один примірник
акта надсилається до органу із акредитації, другий залишається в лабораторії, що
акредитується. Орган з акредитації на підставі акта перевірки лабораторії приймає рішення про
акредитацію лабораторії або про відмову в акредитації. У разі позитивного рішення орган з
акредитації оформлює атестат акредитації за певною формою. Атестат акредитації
лабораторії – документ, який видається органом з акредитації лабораторій згідно з правилами
процедури акредитації лабораторій.
Кожний наступний етап виконується в разі позитивних результатів попереднього. У разі
відмови в акредитації орган з акредитації повідомляє заявникові її причину. Відмова має бути
викладена письмово, мати відповідне обгрунтування. Лабораторія, яка бажає подовжити перебування в статусі акредитованої лабораторії, за два місяці до закінчення терміну акредитації
направляє до органу із акредитації заявку. Орган з акредитації проводить акредитацію
відповідно до викладеного порядку.
Для розширення галузі акредитації, закріпленої атестатом акредитації, лабораторія
направляє в орган з акредитації заявку, на підставі якої проводиться акредитація (щодо розширення галузі акредитації) в тому ж порядку. За наявності позитивних результатів акредитації
видається атестат акредитації з новою галуззю вимірювання.
Функцією акредитованої лабораторії є проведення робіт у галузях, визначених атестатом
акредитації. Акредитована лабораторія може брати участь у проведенні арбітражних
вимірювань, робіт, за результатами яких можуть застосовуватися санкції під час контролю
продукції або параметрів довкілля, робіт із перевірки діяльності інших акредитованих
лабораторій. Акредитована лабораторія в рамках, визначених атестатом акредитації, має право
посилатися на факт акредитації лабораторії в документах і рекламних матеріалах, що видаються, брати участь у розробленні НД з акредитації, укладати з іншими акредитованими
лабораторіями або підприємствами договори на проведення конкретних робіт.
Акредитована лабораторія зобов’язана: протягом встановленого терміну акредитації
відповідати критеріям акредитації та вимогам зазначеного Порядку; сповіщати орган з
акредитації про передбачені зміни, що впливають на її відповідність критеріям акредитації; посилаючись на факт своєї акредитації, вказувати галузь акредитації; надавати органу із
акредитації можливість здійснювати контроль за її діяльністю; заявляти про свою діяльність і
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проводити роботи, на які поширюється галузь акредитації; не використовувати права і не виконувати функції акредитованої лабораторії в разі закінчення терміну дії, анулювання або призупинення дії атестата акредитації.
За діяльністю акредитованих лабораторій здійснюється державний метрологічний нагляд,
інспекційний контроль і метрологічний нагляд. Державний метрологічний нагляд за додержанням умов і правил проведення вимірювань у лабораторіях, що виконують роботи у сферах поширення державного метрологічного нагляду, здійснюється територіальними органами Держстандарту. У разі виявлення порушень умов і правил проведення вимірювань лабораторією,
територіальні органи Держстандарту на підставі акта державного метрологічного нагляду можуть призупинити дію чи анулювати атестат акредитації лабораторії, якщо вони є органом з
акредитації, або подати до органу з акредитації пропозицію щодо призупинення чи анулювання
атестата акредитації.
Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих лабораторій здійснюють органи з
акредитації, які на підставі акта інспекційного контролю можуть, у разі порушення умов
акредитації, призупинити дію або анулювати атестат акредитації лабораторії. Періодичність
здійснення інспекційного контролю встановлюється органом з акредитації, але не рідше одного
разу на 2 роки. Метрологічний нагляд за додержанням умов і правил проведення вимірювань у
лабораторіях, що виконують вимірювання поза сферами державного метрологічного нагляду,
може здійснюватися метрологічними службами центральних органів виконавчої влади,
підприємств і організацій.
Паспорт лабораторії вміщує такі структурні елементи: титульний аркуш; інформаційні
відомості про лабораторію; перелік груп об’єктів вимірювань, закріплених за лабораторією;
відомості про НД на об’єкти і МВВ; про стандартизовані та атестовані ЗВТ, СЗ, та випробувальне обладнання, які використовуються в лабораторії; відомості про фахівців лабораторії та
про стан основних виробничих приміщень лабораторії.
“Настанова з якості” (далі – Настанова) лабораторії має містити опис діючої системи забезпечення якості і має охоплювати всі галузі діяльності лабораторії. Її вимоги обов’язкові для
діяльності лабораторії, вона має бути доведена до відома всього персоналу лабораторії і її слід
оперативно коригувати згідно зі змінами в системі забезпечення якості.
Структура Настанови: назва; зміст; політика якості; визначення; структура лабораторії;
галузь діяльності; персонал лабораторії; приміщення лабораторії і умови роботи; матеріальнотехнічне забезпечення; нормативне і методичне забезпечення; процедури роботи з об’єктами
аналізу вимірювань; контроль якості результатів аналізу вимірювань; рекламації; архів
лабораторії; конфіденційність і режим роботи лабораторії. Допускається об’єднувати, вилучати
деякі розділи, вводити нові розділи з урахуванням специфіки діяльності конкретної лабораторії.
Важливою інформацією у Настанові є відомості щодо ЗВТ, випробувального та
допоміжного обладнання, порядку введення їх в експлуатацію, технічного обслуговування, порядку атестації, повірки, градуювання, інформація про СЗ складу та властивостей речовин і
матеріалів, ступінь забезпеченості ними, порядок придбання та атестації, відомості про реактиви, матеріали, мірний посуд, щодо порядку забезпечення ними, процедури перевірки якості
реактивів і терміну їх дії. Для лабораторії наводиться перелік чинних НД, які регламентують
вимоги до хімічного складу, фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей об’єктів; МВВ;
інформація про порядок ведення і обліку НД.
Внутрішній контроль системи забезпечення якості повинен передбачати: процедури контролю правильності застосування НД; процедури оперативного контролю якості вимірювань;
процедури статистичного контролю точності результатів вимірювань з метою об’єктивної
оцінки фактичного стану і, при потребі, вживання керівних впливів для забезпечення якості
вимірювань на належному рівні; процедури контролю якості результатів вимірювань у разі
зміни обладнання, впровадження нових методик або використання чинних методик щодо нових
об’єктів вимірювань; відомості про участь лабораторії в процедурах зовнішнього (який виходить за рамки лабораторії, що акредитується) контролю точності вимірювань; процедури проведення коригувальних впливів.
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Труднощі, пов’язані з користуванням стандартами ISO серії 9000, можуть вплинути на погляди щодо використання стандартів ISO 10000 (дві частини), які розроблені з метою найбільш
ефективного контролю процесів вимірювання. У міжнародній практиці як загальні вказівки щодо метрологічного забезпечення лабораторій використовуються вимоги стандартів ISO 10012–
1:1992 та ISO 10012–2:1998.
У стандарті ISO 10012–1:1992 установлені основні характеристики щодо
використовуваної постачальником системи підтвердження свого вимірювального обладнання.
Він поширюється на лабораторії, які використовують систему якості згідно до настанови
ISO/IEC 25:1990, в т.ч. на калібрувальні лабораторії, постачальників продукції та послуг, які
використовують систему якості, що передбачає застосування результатів вимірювань для доказу відповідності продукції та послуг установленим вимогам, інші організації, які використовують результати вимірювань як доказ відповідності установленим вимогам.
Метрологічним підтвердженням відповідності вимірювального обладнання є сукупність
операцій для підтвердження того, що це вимірювальне обладнання відповідає вимогам при його
використанні за призначенням. Воно, серед іншого, передбачає калібрування і необхідне юстування або ремонт з подальшим повторним калібруванням, а також усі необхідні види пломбування та етикетування. Вимірювальним обладнанням є усі ЗВТ, СЗ, допоміжні пристрої з
інструкціями (рекомендаціями), які необхідні для виконання вимірювань. У стандарті
розглядається лише те вимірювальне обладнання, що використовується при випробуваннях і
контролі.
У стандарті ISO 10012–2:1998 наведена концепція вимірювання як підсумкового процесу.
У стандарті пропонується документація, необхідна для забезпечення якості. До нього ввійшли
15 рекомендацій, які охоплюють різні аспекти починаючи з процесів вимірювання, аналізу даних, нагляду, перевірки, реєстрації, персоналу тощо, закінчуючи періодичними аудитами та переглядом системи контролю процесу вимірювання. У додатках до стандарту надається короткий огляд контрольних вимірювань і використання контрольних еталонів.
ISO рекомендує використовувати стандарт ISO 10012–2:1998: замовником при складанні
технічних умов на продукцію; постачальником — при аналізі технічних умов на продукції, що
пропонується; споживачем чи працівником, законодавчим чи регулюючим органом, а також з
метою оцінювання чи аудиту систем управління. В той час як стандарт ISO 10012–1:1992
містить загальні вимоги із забезпечення якості контролю вимірювального обладнання, стандарт
ISO 10012–2:1998 надає керівні засади до застосування статистичного контролю процесу, коли
це придатне для досягнення мети першого стандарту.
Методики контролю процесів вимірювання, які базуються на регулярному моніторингу та
аналізі даних вимірювання, придатні для всіх рівнів вимірювання, починаючи від калібрування
робочих еталонів постачальника зовнішньою метрологічною лабораторією та закінчуючи власними вимірюваннями постачальника. Стандарт рекомендує, щоб процедури контролю процесів
вимірювання застосовувалися для виявлення незвичайних відхилень у функціонування процесу
вимірювань, повторюваних проблем, визначення та обчислення корегувальних чинників для
усіляких відхилень, допомогти в ідентифікації прогнозованих періодичних відхилень, включаючи циклічні, забезпечення документації, яка вимагається для забезпечення якості.
Хоча метрологічна система підтвердження деталізована у стандарті ISO 10012–1:1992 і
описується як така, що надає високу вірогідність коректного функціонування вимірювального
обладнання, але після закінчення інтервалу підтвердження вона не може повністю захистити від
випадкових помилок чи порушень, які не очікуюються чи які зразу виявляються. Контролювання вимірювання як процесу згідно ISO 10012–2:1998 зменшує можливість появи проблем від
випадкових помилок, шкоди чи порушень.
Європейським стандартом EN 45001:1989, зокрема, установлюються вимоги щодо
калібрування вимірювального обладнання лабораторій з метою забезпечення простежуваності
результатів вимірювань, їх відповідності національним і міжнародним еталонам. Якщо таку
простежуваність здійснити неможливо, то лабораторія повинна надати переконливий доказ
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кореляції або точності результатів вимірювань, наприклад, шляхом участі у відповідних програмах міжлабораторних порівняльних випробувань.
Зараз важливим є питанням взаємного затвердження відповідності порядку роботи
калібрувальних служб і визнання їх сертифікатів на основі взаємного довір’я та постійного
обміну знаннями та досвідом. В країнах Західної Європи працює більше 1000 калібрувальних і
3000 випробувальних акредитованих лабораторій різних країн. Організаційна і нормативна основа їх діяльності – європейські стандарти серії EN 45000, що доповнюються і розвиваються
настановами ІSO/IEC. Калібрувальні служби різних країн тісно співпрацюють одна з іншою, а
також в рамках регіональних і міжнародних організацій, що дозволяє проводити відповідні
міжнародні співставлення і добиватися рівноцінності сертифікатів, що видають національні органи різних країн. Результати, отримані в різних лабораторіях, можна порівнювати між собою
тільки тоді, коли відома невизначеність вимірювань.
Питання невизначеності вимірювань для калібрувальних лабораторій в Європі регулюються документом EAL-R2 “Викладення невизначеності вимірювань при калібруванні”. Умовою для технічної еквівалентності сертифікатів калібрування є визначення і вказування в
сертифікатах невизначеності узгодженим способом. Документ містить основні рекомендації
щодо оцінювання невизначеності вимірювань і викладення її в сертифікатах калібровки. Основними питаннями документу є: визначення основних застосовуваних термінів; методи
оцінювання невизначеності вимірювання вхідних величин; відношення між невизначеністю
вимірювання вихідних величин і невизначеністю вимірювання вхідних величин; викладення
невизначеності вимірювання вихідних величин; встановлення невизначеності вимірювань; процедура поступового розрахунку невизначеності вимірювань.
Вихідна величина пов’язана з вхідними величинами Xi (i = 1,2, …N) залежністю Y = f(X1,
X2, …, XN). Модель функції f і визначає процедуру вимірювань і метод оцінювання
невизначеності вимірювань. Документом регламентується оцінювання стандартної
невизначеності типів А і В. Для оцінювання невизначеності типу В використовуються
попередні дані вимірювання, попередні чи основні знання властивостей матеріалів і приладів,
технічні умови на ЗВТ і дані, отримані при калібровці ЗВТ, що подані в сертифікатах;
невизначеність базових даних.
При калібруванні визначається, що загальна невизначеність вимірювань одержується за
допомогою множення стандартного відхилення Sy на коефіцієнт забезпечення k, який прийнято
рівним 2. У випадку нормального (гаусівського) розподілу коефіцієнт k = 2 означає, що границі
загальної невизначеності призначені для довірчої імовірності приблизно 95 %. У випадку, коли
кількість вимірювань менша 10, то множник може бути від 1,2 до 7,0 в залежності від кількості
вимірювань. Загальна невизначеність u повинна даватися у вигляді (y±u)
Завдання системи екологічного контролю – забезпечити необхідний і достатній контроль
складу вод, атмосферного повітря, ґрунтів і відходів відповідно до встановленої номенклатури
нормованих показників. В основі всіх заходів щодо запобігання чи зниження забруднення довкылля лежить контроль за змістом шкідливих речовин.
Виконанню вимог по забезпеченню точності і достовірності результатів контролю сприяють роботи з акредитації екоаналітичних лабораторій. Основна задача акредитації – визначити
технічний рівень лабораторій у проведенні досліджень. Система акредитації аналітичних
лабораторій (СААЛ) розглядається як елемент державної метрологічної системи країни.
Організація робіт з акредитації лабораторій у СААЛ передбачає їхній підрозділ на такі
групи лабораторій: які здійснюють аналіз різноманітних речовин і матеріалів, у тому числі виробничий екоаналітичний контроль; загальнодержавних служб, що здійснюють кількісний
хімічний аналіз (КХА) для проведення державного контролю і нагляду, а також екоаналітичні
лабораторії, що працюють по господарських договорах і дані яких також можуть бути
використані для державного контролю і нагляду.
Правила СААЛ передбачають взаємодію органів з акредитації лабораторій з підрозділами
державних служб нагляду і контролю (ДСНК), що здійснюють контроль за діяльністю
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лабораторій, при узгодженні заявок на акредитацію лабораторій, участь у комісіях з атестації
акредитації лабораторій представників ДСНК тощо.
При акредитації екоаналітичних лабораторій особлива увага приділяється: правильності
визначення об’єктів аналізу (від цього залежить обґрунтованість вибору нормативних
документів, що регламентують хімічний склад і МВВ; мети аналізу (виробничий чи державний
екологічний контроль, моніторинг стану довкілля, санітарно-гігієнічний контроль), що визначає
правомірність застосування тих чи інших МВВ; врахування вимог до лабораторій, які
встановлені різними системами сертифікації тощо.
Часто в документах екоаналітичних лабораторій зустрічається термін “природна вода”,
який є всеосяжним. Відповідно до класифікації, установленої ГОСТ 17.1.1.02-77 “Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов”, водні об’єкти підрозділяються на
поверхневі та підземні, кожен з який у свою чергу розділяється на ряд типів і видів. Аналіз
кожного з видів водного об’єкта має свою специфіку, яку необхідно враховувати.
Крім того, одним з важливих моментів є врахування мети водокористування, оскільки саме мета визначає вибір нормативів змісту забруднюючих речовин в об’єкті аналізу і МВВ. В
основі оцінок забруднення об’єктів довкілля лежить система гранично допустимих
концентрацій. Вибір припустимого нормативу змісту компонента в поверхневій воді залежить
від того, ріка це чи море, чи відноситься водойма до об’єкта рибогосподарського призначення,
чи є джерелом централізованого питного водопостачання тощо.
Для регулювання забруднення об’єктів довкілля при здійсненні господарської діяльності,
крім ГДК, використовуються такі нормативи, як орієнтовно припустимі концентрації,
орієнтовані безпечні рівні впливу, гранично припустимі скидання, тимчасово погоджені скидання, гранично припустимі викиди, тимчасово погоджені викиди тощо. Перераховані нормативи, а також реальні змісти шкідливих речовин у контрольованих об’єктах є основою для
встановлення діапазонів обумовлених змістів і вибору МВВ, включених в галузь акредитації.
Наявність великої кількості методик КХА різного рівня розробки і затвердження,
складність, що виникає при виборі аналітичними лабораторіями методик, привели до формування переліків методик, допущених для використання при контролі за джерелами і наслідками
забруднення об’єктів довкілля, при моніторингу забруднення об’єктів довкілля і водних
ресурсів, при здійсненні санітарно-гігієнічного контролю як державними службами, так і
підприємствами-природокористувачами.
Варто враховувати, що для організацій державних служб обов’язковим є використання методик, включених у переліки, затверджені для відповідних служб. Використання інших методик
можливо при проведенні державного екологічного контролю – тільки для показників, не забезпечених методиками з відповідного переліку. Для виробничого екологічного контролю можуть
застосовуватися методики з переліків за умови відповідності галузі поширення методики
об’єкту, що аналізується, а також інші метрологічно атестовані методики, що відповідають вимогам ГОСТ 8.563-96.
Вірогідність контролю показників забруднення вимагає надійного метрологічного забезпечення всіх ЗВТ і випробувального устаткування. Відповідно до встановленого законодавства
порядком, усі використовувані в природоохоронній діяльності ЗВТ повинні пройти державні
випробування для затвердження їх типу і потім, у процесі експлуатації, проходити періодичну
повірку. Випробувальне устаткування повинне пройти метрологічну атестацію відповідно до
ГОСТ 8.568-97. Для проведення внутрішнього контролю якості результатів аналізу і градуювання ЗВТ в екоаналітичних лабораторіях повинні використовуватися тільки державні СЗ.
Виконання вимог міжнародних стандартів з питань метрологічного забезпечення
лабораторій є надійною основою для їх успішної акредитації та надійної роботи у національних
і міжнародних системах акредитації.
♦♦♦♦♦
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4. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
4.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ ПРИРОДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Існує кілька умов, за яких такий інструмент екологічного менеджменту, як міжнародний
стандарт ISO 14000, буде застосовним і ефективним у державі: має існувати нормативне забезпечення екологічно безпечної діяльності підприємств; примусове впровадження екологічних
нормативних вимог має передбачати реальну загрозу покарання порушників; нормативні вимоги повинні дозволяти певну гнучкість щодо досягнення встановлених обмежень; керівництво
підприємствами має з розумінням ставитись до вимог екологічного регулювання і бути здатним
трансформувати їх у дійові природоохоронні заходи; споживачі повинні бути зацікавленими у
вирішенні екологічних проблем і готовими винагороджувати екологічно безпечну діяльність
підприємств; необхідно мати добре розвинуту державну адміністративну систему, яка б забезпечувала аудитування, реєстрування, маркування, сертифікацію та нагляд в рамках програми.
До головних принципів, якими повинен керуватися управлінський персонал, що
впроваджує чи вдосконалює систему управління навколишнім середовищем (СУНС) згідно
вимог стандартів серії ІSО 14000, належать такі:
• визнання того, що управління довкіллям є одним з найвищих пріоритетів;
• встановлення і підтримання зв’язків з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами;
• ідентифікація відповідних законодавчих вимог і екологічних аспектів, пов’язаних із
діяльністю організації, її продукцією чи послугами;
• підвищення зобов’язань керівництва та працівників щодо охорони довкілля з чітким
визначенням підпорядкованості та відповідальності;
• сприяння плануванню природоохоронних заходів на всіх стадіях життєвого циклу
продукції чи процесу;
• встановлення шляхів досягнення цілей щодо раціонального рівня використання виробничого потенціалу;
• забезпечення процесу досягнення встановленого рівня використання виробничого
потенціалу належними та достатніми ресурсами, включаючи підготовку персоналу;
• оцінювання відповідності екологічних характеристик функціонування організації її
екологічній політиці, цілям та завданням і пошук шляхів їх поліпшення;
• впровадження процесу управління для здійснення аудиту та аналізу СУНС, а також для
встановлення можливостей удосконалення системи та поліпшення пов’язаних з цим
екологічних характеристик функціонування;
• заохочення підрядників і постачальників до створення СУНС.
Організації можуть розглянути такі напрями застосування стандартів на систему
управління навколишнім середовищем:
9 ІSО 14001 – з метою підготовки до сертифікації/реєстрації СУНС третьою стороною
чи з метою самодекларації системи;
9 ISO 14004 чи його окремих частин – з метою розроблення та/чи вдосконалення
СУНС;
9 ISO 14004 – як керівного документа чи стандарту ІSО 14001 – для встановлення вимог, що визнаються другою стороною, наприклад, у контрактних ситуаціях або в інших ділових
відносинах;
9 серії ІSО 14000 – в рамках комплексу документів у сфері довкілля.
Вибір залежатиме від таких чинників, як політика організації; рівень професійного досвіду
організації, у т. ч. наявність розвинутої системи загального управління, що може спростити
впровадження СУНС; можливі вигоди і перешкоди, спричинені впливом таких чинників, як
ринковий стан, репутація та зовнішні зв’язки організації; масштаби діяльності організації.
Існують деякі сумніви щодо перспектив впровадження ISO 14000 в країнах, що розвиваються, де екологічне регулювання є скоріше спорадичним, ніж системним, примусове впровад337

ження досить слабке, управління промисловою діяльністю часто є незадовільним, місцеві ринки
не пред’являють високих вимог до екологічних показників діяльності підприємства та його
продукції, а місцеві можливості щодо забезпечення функціонування системи екоменеджменту
не є адекватними.
Згідно з ISO 14001 компанія (підприємство) має прийняти і опублікувати свою екологічну
політику, провести первинний екологічний огляд, розробити екологічну програму, розробити і
впровадити систему екоменеджменту, систематично проводити екологічний аудит (кожні 3 роки або частіше), зробити публічну екологічну заяву з детальним викладенням у ній всіх впливів
підприємства на довкілля, провести незалежну перевірку заяви силами акредитованих на рівні
держави експертів, одержати свідоцтво про державну реєстрацію системи, зробити заяву до
громадськості про свою участь у цій системі. З боку держави має бути створено систему
акредитації експертів та нагляду з їх боку за функціонуванням системи екоменеджменту і аудиту, а також компетентних органів, що реєструють підприємства (виробничі ділянки). До складу
цих органів мають входити незалежні і нейтральні фахівці.
Різні організації проявляють все більшу зацікавленість у досягненні та демонстрації належних екологічних характеристик за допомогою контролю за впливом своєї діяльності,
продукції чи послуг на довкілля, враховуючи свою екологічну політику та цілі. Вони поступають так в умовах зростаючої суворості законів, удосконалення економічної політики та
різноманітних заходів, спрямованих на охорону довкілля, а також в умовах загального зростання інтересу різних суспільних груп до проблем довкілля в межах загальної проблеми забезпечення сталого розвитку.
Багато організацій провели екологічні “перевірки” або “аудити”, щоб оцінити свої
екологічні характеристики. Однак самі по собі такі перевірки або аудити не можуть бути
достатніми для того, щоб організації були впевнені як в тому, що їхні екологічні характеристики відповідають законодавчим вимогам, так і в тому, що вони продовжуватимуть їм відповідати. Для забезпечення ефективності зусиль вони повинні здійснюватися в межах
структурованої системи управління навколишнім середовищем і бути інтегрованими в загальну
діяльність з управління.
Використання стандартів, дія яких поширюється на управління довкіллям, має на меті
озброїти організації елементами ефективної СУНС, які б могли скласти єдине ціле із загальною
системою управління. Це допоможе організаціям досягти як екологічних, так і економічних
цілей. Стандарти серії ISO 14000 не передбачають створення нетарифних торгових бар’єрів і
розширення чи зміну правових зобов’язань організацій. Вони установлюють вимоги до СУНС і
можуть використовуватись в організаціях всіх типів і масштабів діяльності з урахуванням
географічних, культурних та соціальних відмінностей.
Узагальнену модель СУНС, зображено на рис. 4.1.
Успіх функціонування цієї системи залежить від усіх ієрархічних і функціональних рівнів
організації, особливо від вищого її керівництва. Система такого роду дає можливість організації
встановити засади і методики визначення екологічної політики та цілей, досягнення відповідності їм і надання доказів такої відповідності іншим зацікавленим сторонам і оцінити
ефективність відповідних процедур. Основною метою використання цих стандартів є забезпечення охорони довкілля і запобігання його забрудненню, узгоджені з соціально-економічними
потребами.
Є суттєва різниця між цими стандартами, вимоги яких можуть бути використані під час
сертифікації/реєстрації і/або самодекларації СУНС, і не призначеним для цілей сертифікації
стандартом ISO 14004, що є настановчим документом, метою застосування якого є надання
організації загальної методичної підтримки у впровадженні чи вдосконаленні СУНС.
Управління довкіллям охоплює весь комплекс проблем, включаючи і ті, що пов’язані із загальною стратегією організації та конкурентоспроможністю. Організація може використовувати
докази успішного впровадження цих стандартів для того, щоб переконати зацікавлені сторони в
існуванні належної СУНС.
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Рис. 4.1. Модель системи управління навколишнім середовищем
Стандарт ISO 14001 містить тільки ті вимоги для цілей сертифікації/ реєстрації і/або
самодекларації, які можуть бути об’єктивно перевірені. Ті організації, яким необхідні більш
загальні настанови з широкого спектру проблем, пов’язаних з СУНС, повинні звернутись до
стандарту ISO 14004. Слід зауважити, що стандарт ISO 14001 не встановлює конкретних вимог
до екологічних характеристик, окрім обов’язку дотримуватись чинного законодавства і нормативних актів, а також обов’язку щодо постійного вдосконалення. Так що дві організації, які
здійснюють подібну діяльність, але мають різні екологічні характеристики, можуть обидві
відповідати його вимогам.
Систематичне запозичення і впровадження сукупності методів управління довкіллям може
дати оптимальні результати для всіх зацікавлених сторін. Однак використання цих стандартів
само по собі не гарантує оптимальних результатів щодо охорони довкілля. Щоб досягти
екологічних цілей, СУНС повинна заохочувати організації до впровадження найкращих з
існуючих технологій там, де це можливо і економічно доцільно. Слід додати, що економічна
ефективність таких технологій повинна враховуватись у повній мірі.
Стандарт серії ISO 14000 не стосуються і не містять вимог щодо аспектів охорони здоров’я, управління безпекою. Однак вони не мають на меті відраджувати будь-яку організацію
від інтеграції таких елементів управління в загальну систему. Тому процес
сертифікації/реєстрації відповідно до вимог цих стандартів стосується тільки СУНС. Стандарти
серії ISO 14000 містять ті самі загальні принципи системи управління, що і стандарти серії ISO
9000 на систему якості. Отже, організації можуть застосовувати чинну систему управління, яка
відповідає чи не суперечить стандартам серії ISO 9000, як базу для своєї СУНС.
Однак слід розуміти, що застосування елементів системи управління може відрізнятись
через різні цілі і різні кола зацікавлених сторін. У той час, як системи якості мають справу, в
першу чергу, з потребами споживачів, системи управління довкіллям мають справу з потребами
широкого кола зацікавлених сторін та із зростаючою зацікавленістю суспільства в охороні та
поліпшенні стану довкілля. Немає потреби у створенні особливих умов для забезпечення
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функціонування СУНС незалежно від загальної системи управління. У деяких випадках можливо досягти виконання вимог стандартів за допомогою адаптації існуючих елементів системи
управління.
Під постійним вдосконаленням мається на увазі процес розвитку СУНС з метою
поліпшення всіх екологічних характеристик згідно з екологічною політикою організації. Немає
потреби, щоб процес відбувався в усіх сферах діяльності одночасно. Сама система управління
навколишнім середовищем – частина загальної системи управління, яка включає організаційну
структуру, діяльність з планування, обов’язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики.
Зацікавленою стороною може бути окрема юридична чи фізична особа, або група, яких
стосуються або на які впливають екологічні характеристики організації (компанії, корпорації,
фірми, підприємства, органу влади чи іншої установи, їх підрозділи чи їх об’єднання, з правами
юридичної особи чи без них, громадські чи приватні, або з іншими формами власності, які виконують самостійні функції і мають адміністрацію). В організаціях, що включають кілька
функціональних підрозділів, окремий функціональний підрозділ також може бути визначений
як організація.
Загальні настанови щодо застосування елементів системи викладені у стандарті ISO 14001.
Передбачається, що результатом впровадження СУНС, регламентованої в стандарті, буде
поліпшення екологічних характеристик. Вимоги стандарту грунтуються на концепції, що
організація буде періодично аналізувати і оцінювати свою систему управління навколишнім середовищем з метою виявлення можливостей удосконалення та їх реалізації. Метою вдосконалення СУНС є додаткове поліпшення екологічних характеристик.
СУНС призначена для забезпечення структурованого процесу постійного вдосконалення,
обгрунтований рівень якого встановлюється організацією, виходячи з економічних та інших
умов. Хоча певного поліпшення екологічних характеристик можна очікувати від застосування
методу поступового та систематичного наближення, слід розуміти, що тільки СУНС є
інструментом, який дає можливість організації досягти встановленого нею рівня екологічних
характеристик і систематично контролювати його. Однак розроблення та впровадження СУНС
не призведуть самі по собі до негайного зменшення несприятливого впливу на довкілля.
Організація має можливість вільно і гнучко визначати ті сфери своєї діяльності, де
доцільно здійснювати впровадження стандартів, а саме: або стосовно всієї організації, чи конкретного функціонального підрозділу, чи конкретного виду діяльності. Якщо стандарти впроваджено в конкретному функціональному підрозділі або стосовно конкретного виду діяльності,
то розроблені політика та методики також можуть бути використані для виконання вимог цих
стандартів іншими підрозділами організації за умови, що ці вимоги застосовуються до конкретного функціонального підрозділу чи виду діяльності.
Рівень деталізації та складності СУНС, обсяг необхідної документації та ресурсів, повинні
залежати від масштабу та характеру діяльності організації. Це особливо стосується малих і
середніх підприємств. Об’єднання екологічних проблем з цілями загальної системи управління
може бути корисним для ефективного впровадження СУНС, а також для чіткого розподілу її
функцій. Стандарти серії ISO14000 включають вимоги до СУНС, що грунтуються на
динамічному циклічному процесі: “план, впровадження, контроль і аналіз”.
СУНС створює для організації можливість: розробити прийнятну екологічну політику;
визначити екологічні аспекти, що випливають з минулої, теперішньої або запланованої
діяльності, продукції чи послуг організації; установити відповідні до її діяльності законодавчі
та нормативні вимоги; установити пріоритети та визначити прийнятні екологічні цілі і завдання; розробити структуру і програму реалізації політики, досягнення цілей і завдань; поліпшити
планування, управління, моніторинг, коригувальні дії, здійснення аудиту і аналізу, щоб забезпечити ефективність екологічної політики та СУНС; адаптуватись до умов, що змінюються.
Документ з екологічної політики є загальною настановою щодо впровадження і удосконалення в організації СУНС для того, щоб організація могла зберігати і, за можливості,
поліпшувати свої екологічні характеристики. Тому ця політика повинна відображати зо340

бов’язання вищого керівництва щодо дотримання відповідних законів та постійного вдосконалення. Політика створює основу для визначення організацією своїх цілей і завдань. Тому вона
повинна бути достатньо чіткою, щоб її могли зрозуміти внутрішні і зовнішні зацікавлені сторони, а також періодично аналізуватись і переглядатись для забезпечення її відповідності умовам
та даним, які змінюються. Сфера застосування політики повинна бути чітко визначена.
Вище керівництво повинно визначити і документально оформити екологічну політику
організації в контексті екологічної політики будь-якої корпоративної організації, частиною якої
вона є або функціонує за її підтримкою, якщо така організація існує. Вище керівництво може
складатись з особи чи групи осіб, наділених головними адміністративними функціями в
організації.
У стандартах встановлюється вимога до впровадження в організації процесу для визначення суттєвих екологічних аспектів, яким повинен бути наданий пріоритет у СУНС. Цей процес повинен враховувати матеріальні витрати та період часу на проведення аналізу і отримання
достовірних даних. Інформація, яка вже нагромаджена для регулювання чи інших цілей, може
бути використана в цьому процесі. Організація повинна також враховувати ступінь свого реального контролю за екологічними аспектами, що розглядаються. Організації слід визначити,
що являють собою її екологічні аспекти, враховуючи входи та виходи, пов’язані з її
теперішньою та відповідною минулою діяльністю, продукцією та/чи послугами.
Організація, яка не має СУНС, повинна спочатку встановити своє реальне становище стосовно впливу на довкілля за допомогою відповідної перевірки та аналізу. Мета аналізу повинна
полягати в тому, щоб розглянути всі екологічні аспекти організації і визначити основи для
створення СУНС. Організації, в яких функціонує СУНС, не мають потреби проводити такий
аналіз.
Аналіз повинен охоплювати чотири головні сфери: вимоги законодавчих та нормативних
актів; визначення суттєвих екологічних аспектів; вивчення всіх існуючих методів та методик з
управління довкіллям; оцінювання за принципом зворотного зв’язку результатів розслідування
минулих аварійних ситуацій. У всіх випадках слід старанно розглянути нормальні режими роботи організації та режими з відхиленням від норми, а також потенційно можливі аварійні
ситуації. Придатний підхід до проведення перевірки може включати застосування переліків
контрольних питань, опитування, безпосередній контроль і вимірювання, розгляд результатів
минулих аудиторських та інших перевірок. Вибір конкретних засобів залежить від характеру
діяльності, яка розглядається.
У процесі визначення суттєвих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю
функціональних підрозділів, може розглядатися, якщо це відповідає характеру діяльності, таке:
викиди в повітря; скиди у воду; управління відходами; контамінація грунту; використання сировини, матеріалів і природних ресурсів; інші місцеві проблеми стану довкілля та біоценозів.
Під час визначення суттєвих екологічних аспектів повинні бути враховані нормальний режим
роботи, режими запуску і зупинки, а також можливі значні впливи, пов’язані з достатньо передбачуваними і непередбачуваними ситуаціями.
Цей процес передбачає визначення суттєвих екологічних аспектів, пов’язаних з
діяльністю, продукцією чи послугами, і не передбачає їх детального оцінювання за стадіями
життєвого циклу. Організація не мусить оцінювати кожний вхідний виріб, компонент, сировину
чи матеріал. Вона може вибрати види діяльності, продукції чи послуг для визначення тих
аспектів, які, ймовірно, мають значний вплив. Ступінь контролю за екологічними аспектами
продукції залежить від особливостей кон’юнктури ринку, на якому діє організація. Підрядник
або постачальник може мати порівняно малий ступінь контролю, в той час, як організація,
відповідальна за проектування виробів, може суттєво змінювати екологічні аспекти, наприклад,
змінюючи окремі вхідні матеріали. Якщо організація може мати обмежений контроль за використанням і розміщенням своєї продукції, то вона повинна передбачити та запропонувати, якщо
це доцільно, механізми належного управління та контролю. Стандарти не передбачають зміни
чи розширення правових зобов’язань організації.
Прикладами інших документів, вимоги яких може зобов’язатись виконувати організація, є:
341

промислові кодекси, галузеві правила та норми, інші кодекси практичної діяльності; угоди
та/або домовленості з органами державної і місцевої влади; настанови, що не є обов’язковими
регламентами.
Цілі повинні бути конкретними, а завдання повинні підлягати оцінюванню, де це можливо, і враховувати запобіжні заходи, якщо це їм властиво. Під час вибору варіантів технологій
організації слід обміркувати можливість застосування найкращої з екологічної точки зору з наявних технологій, якщо це доцільно, враховуючи при цьому і вартість і прийнятність. Посилання на фінансові вимоги чи обмеження не означає, що необхідно застосовувати методології розрахунку собівартості, спеціалізовані для врахування екологічних вимог.
Розроблення та використання однієї чи кількох програм управління довкіллям є головним
елементом успішного впровадження і функціонування СУНС. Програма повинна описувати,
яким чином будуть досягнуті цілі та завдання організації, включаючи відповідний період часу,
ресурси, а також персонал, відповідальний за реалізацію екологічної політики організації. Ця
програма може бути достатньо деталізованою для того, щоб охопити конкретні елементи
функціонування організації. Програма повинна включати перевірку дотримання екологічних
вимог під час впровадження нових видів діяльності, продукції та/чи послуг.
Програма може включати, де це доцільно і можливо, роботи на стадіях планування, проектування, виробництва, збуту і реалізації. Це може бути виконано як для здійснюваної, так і для
нової діяльності, продукції чи послуг. Щодо продукції програма може, наприклад, охоплювати
стадію розроблення, матеріали, виробничі процеси, умови передання в користування чи в повне
розпорядження. Стосовно впроваджуваних нових технологічних процесів або значних їх
модифікацій програма може охоплювати стадії планування, проектування, конструювання, введення в промислову експлуатацію, експлуатації та виводу з експлуатації через певний період
часу, встановлений організацією.
Успішне впровадження СУНС вимагає участі всіх працівників організації, тому обов’язки
в цій сфері не повинні розглядатися як такі, що обмежуються функціями, пов’язаними з суто
екологічними аспектами діяльності організації Вони можуть охоплювати також інші сфери
функціонування організації, такі як управління роботами або функції персоналу, не пов’язані
безпосередньо з довкіллям.
До участі у впровадженні системи повинні залучатись всі працівники, починаючи найвищих рівнів управління. Відповідно, вище керівництво повинно визначити екологічну політику
організації та забезпечити впровадження СУНС. Вище керівництво повинно також призначити
свого спеціального представника з установленою відповідальністю і повноваженнями для впровадження СУНС. У великих організації або в організаціях зі складною структурою можуть призначатись декілька представників. На малих або середніх підприємствах ці функції може виконувати одна особа. Вище керівництво повинно також забезпечувати надання відповідних
ресурсів впровадження і підтримання функціонування СУНС. Дуже важливо, щоб основні
обов’язки та відповідальність щодо СУНС були чітко визначені, задокументовані і доведені до
відома відповідних посадових осіб.
0рганізації слід розробити і підтримувати в робочому стані методики визначення потреби
в підготовці працівників. Організації необхідно також вимагати від підрядників, що діють від її
імені, щоб вони були в змозі надати докази того, що їхні працівники мають необхідну
підготовку. Керівництво повинно визначити рівень досвіду, компетентності і підготовки,
необхідний для того, щоб гарантувати професійну придатність персоналу, особливо того, що
виконує спеціалізовані функції, пов’язані з управлінням довкіллям.
Організації слід за відповідно визначеною методикою впровадити процедуру реєстрації та
документування отриманих повідомлень і запитів від зацікавлених сторін та надання відповідей
на них. Ця процедура може включати діалог із зацікавленими сторонами та розгляд відповідних
питань, що їx цікавлять. За певних обставин відповіді на запитання зацікавлених сторін можуть
містити належну інформацію про екологічні аспекти, пов’язані з діяльністю організації. Ця
процедура повинна також охоплювати зв’язки з органами державної влади з питань розроблення планів на випадок аварійних ситуацій та з інших можливих питань.
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Рівень деталізації документації в СУНС повинен бути достатнім, щоб описати
найсуттєвіші її елементи та взаємодію між ними, а також, щоб забезпечити можливість
управління більш детальною інформацією про функціонування конкретних елементів цієї системи. Ця документація може бути об’єднана з документацією на інші системи, впроваджені в
організації, і вона не обов’язково мусить бути подана у формі окремих настанов. Суміжна
документація може включати дані про процеси; статуси; внутрішні стандарти та встановлені
схеми експлуатації та ситуаційні плани на випадок аварії.
У стандартах вказується на необхідність забезпечення розроблення і підтримання в робочому стані документації в мірі, достатній для впровадження СУНС. Однак організація повинна
зосереджувати свою увагу, в першу чергу, на ефективному функціонуванні СУНС та на
екологічних характеристиках, а не на створенні складної системи управління документацією.
Під час розроблення і впровадження методик з розслідування, аналізу та усунення
невідповідностей організація повинна передбачити необхідність виконання таких базових процедур: встановлення причини невідповідності; встановлення та виконання необхідних коригувальних дій; впровадження або модифікацію засобів контролю, необхідних для того, щоб уникнути повторення невідповідності; документування будь-яких змін у нормативних методиках, які е
результатом коригувальних дій.
Методики ідентифікації, зберігання, розповсюдження та використання інформаційних документів (протоколів, довідок, оглядів, звітів чи інших записів) повинні зосереджуватися
на документах, необхідних для впровадження і функціонування СУНС, та для документування
того, наскільки виконано заплановані цілі і завдання. Документи, що стосуються управління
довкіллям, можуть містити належну інформацію про: застосовні закони або інші акти з питань
охорони довкілля; претензії; підготовка персоналу; процеси; продукція; перевірка, калібрування
та експлуатація; підрядники і постачальники; аварійні ситуації; готовність до аварійних
ситуацій та реагування на них; суттєві екологічні аспекти; результати аудитів; аналіз з боку
керівництва. Слід надавати належного значення забезпеченню конфіденційності ділової
інформації.
Програма та методики аудиту СУНС повинні встановлювати: види діяльності та сфери, які
підлягають аудиту; періодичність виконання аудиту; відповідальність, пов’язану з управлінням
та виконанням аудиту; повідомлення про результати аудиту; компетентність аудиторів; порядок
та правила виконання аудиту. Аудит може виконуватись власним персоналом організації та/або
представниками уповноваженого органу чи залученими зі сторони особами, яких вибирає
організація. У будь-якому випадку особи, які виконують аудит, повинні бути в змозі діяти неупереджено і об’єктивно.
Щоб підтримувати процес постійного вдосконалення, придатність і ефективність СУНС,
керівництво організації повинно проводити перевірку, аналіз і оцінювання СУНС через
установлені періоди часу. Перевірка повинна бути всебічною, однак немає потреби перевіряти
всі елементи СУНС одночасно, тобто процес перевірки може тривати певний період часу.
Аналіз політики, цілей і завдань повинен проводитись на тому рівні управління, на якому
вони були встановлені та повинен охоплювати: результати аудитів; ступінь виконання цілей і
завдань; рівень підтримання відповідності СУНС умовам і даним, які змінюються; об’єкти,
важливі для відповідних зацікавлених сторін. Зауваження, висновки і рекомендації повинні бути
документовані для виконання необхідних подальших дій.
Впровадження СУНС може допомогти організації зміцнити впевненість пов’язаних з нею
зацікавлених сторін у тому, що керівництво взяло на себе чіткі зобов’язання дотримуватися
декларованих положень політики, цілей та завдань організації; зусилля спрямовуються перш за
все на здійснення запобіжних заходів, а не на коригувальні дії; можуть бути наведені докази розумного ступеня передбачливості і дотримання законодавчих норм; до структури системи закладено механізм постійного вдосконалення.
Організація, до системи загального управління якої введено СУНС, володіє структурою
для збалансування та інтегрування економічних та екологічних інтересів, що дозволяє їй досягти значних конкурентних переваг. Впровадження СУНС може забезпечити також одержання
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безпосередньої економічної вигоди. Її слід ідентифікувати з тим, щоб продемонструвати
зацікавленим сторонам, особливо акціонерам, цінність для організації належного управління
довкіллям. Функціонування системи дає можливість організації завчасно узгодити екологічні
цілі і завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності і, таким чином, мати
гарантію того, що ресурси скеровуються туди, де їх використання дає найбільшу вигоду як
економічну, так і екологічну.
До потенційних вигод, пов’язаних з впровадженням ефективної СУНС, належать: створення впевненості в замовників щодо надійності зобов’язань організації стосовно управління
довкіллям та надання відповідних доказів; можливість задоволення критеріїв чи вимог
інвесторів та полегшення доступу на ринки капіталів; укладання договорів страхування з прийнятними внесками; поліпшення репутації організації і збільшення її частки на ринку;
можливість задоволення вимог, пов’язаних із сертифікацією продукції чи послуг; удосконалення управління витратами; зменшення кількості інцидентів, які призводять до юридичної
відповідальності; економія сировини, матеріалів та енергії; створення сприятливих умов для
розвитку й участі у вирішенні екологічних питань; поліпшення відносин між промисловими та
урядовими колами тощо.
Побудова СУНС згідно вимог стандартів серії ІSО 14000 нерозривно зв’язана з
міжнародними стандартами серії ISO 9000, які містять рекомендації щодо управління якістю та
забезпечення якості і є комплексом стандартiв з систем якостi. Стандарт ISO 9000:1994
встановлює основнi поняття у сфері забезпечення якостi та настанов щодо вибору i застосування стандартiв з систем якостi.
Для забезпечення якості кожна органiзацiя повинна: досягнути належного рiвня якостi,
пiдтримувати його i намагатися постiйно полiпшувати якiсть своєї продукцiї згiдно з установленими вимогами; полiпшувати якiсть методiв своєї роботи з метою постiйної вiдповiдності
встановленим та очікуваним вимогам споживачiв та iнших акцiонерiв; добиватися впевненості
її керiвного складу та iнших працiвників у тому, щоб вiдповiднiсть вимогам до якостi досягалася та пiдтримувалася, а якiсть полiпшувалася; добиватися впевненості споживачiв та iнших
акцiонерів у тому, щоб досягалася або досягатиметься вiдповiднiсть вимогам до якостi
продукцiї, що постачається; добиватися впевненостi в тому, що досягається вiдповiднiсть вимогам до системи якостi.
Кожна органiзацiя-постачальник має п’ять основних груп акцiонерiв, а саме: споживачi,
працiвники, власники, субпостачальники та суспiльство. Акцiонерами є окремi особи чи група осiб,
яких об’єднує спiльний iнтерес до дiяльностi органiзацiї-постачальника i до оточення, в якому вона
дiє. Постачальник повинен враховувати очiкування та потреби всiх своїх акцiонерiв. У
комплексi стандартiв з систем якостi вказiвки та вимоги спрямованi на задоволення споживача.
Вимоги суспiльства, як одного з п’яти акцiонерiв, стають дедалi жорсткiшими в цiлому свiтi.
Крiм того, очiкування та потреби щодо санiтарiї та охорони працi на робочому мiсцi, вимоги
щодо захисту навколишнього середовища (у т.ч. збереження енергiї та природних ресурсiв) та безпеки стають все бiльш визначеними.
З огляду на те, що стандарти з систем якостi передбачають широкий пiдхiд до систем
управлiння, якi можуть забезпечити вимоги до якостi, то принципи управлiння, закладенi в систему якостi, можуть сприяти пiдвищенню ефективностi органiзацiї та виявитися корисними для
вирiшення iнших проблем суспiльства. Аналогічно тому, як технiчнi умови на продукцiю та
процес вiдокремленi вiд вимог до систем управлiння, окремо повиннi розроблятися i технiчнi
умови в цих сферах.
У комплексi стандартiв з систем якостi розмежовуються вимоги до систем якостi та вимоги до продукцiї. За рахунок такого розмежування цей комплекс стандартiв стосується як
органiзацiй, що постачають продукцiю всiх загальних категорiй, так i всiх характеристик якостi
продукцiї. Вимоги до систем якостi доповнюють технiчнi вимоги до продукцiї. Застосовуванi
технiчнi характеристики продукцiї (наприклад, тi, що встановлюються стандартами на
продукцiю), а також технiчнi умови на процес є окремi й вiдмiннi вiд вимог або вказiвок, зазначених у стандартах з систем якостi.
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Слiд розрiзняти такi чотири загальнi категорiї продукцiї: обладнання, програмне забезпечення, перероблюванi матерiали і послуги. Обладнанням є вiдокремлена матерiальна продукцiя
певної форми і до нього прийнято вiдносити виготовленi, спорудженi або виробленi предмети,
деталi та (або) вузли. Програмне забезпечення — це продукт iнтелектуальної дiяльностi у
виглядi iнформацiї, для вiдображення якої застосовується допомiжний носiй. Воно може мати
форму понять, транзакцiй чи процедур. Перероблюваними матерiалами є матерiальна
продукцiя, отримана шляхом перероблення сировини з наданням їй необхiдного стану. Вони
можуть перебувати в рiдкому, газоподiбному чи твердому станi та мати форму бруска, дроту чи
листа і звичайно постачаються у барабанах, мiшках, баках, балонах, цистернах, рулонах або
трубопроводами.
Послугою є наслiдок безпосередньої взаємодiї мiж постачальником та споживачем i
внутрiшньої дiяльностi постачальника для задоволення потреб споживача. Постачальник чи
споживач під час взаємодiї можуть бути представленi персоналом чи обладнанням, а безпосередня взаємодiя споживача з постачальником може бути суттєвою для надання послуги. Постачання чи використання матерiальних видiв продукцiї може бути частиною надання послуги, що
може бути пов’язана з виробництвом та постачанням матерiальної продукцiї.
Цi чотири загальнi категорiї продукцiї охоплюють усi види продукцiї, що поставляють
органiзацiї. Стандарти з систем якостi застосовуються до усiх чотирьох категорiй продукцiї.
Вимоги до систем якостi, в основному, однаковi для усiх загальних категорiй продукцiї, але
термiнологiя i деталi системи управлiння, а також елементи, яким придiляється бiльша увага,
можуть вiдрiзнятися. У ринкових пропозицiях будь-якої органiзацiї звичайно присутнi
принаймнi двi загальнi категорiї продукцiї, незалежно вiд сектора промисловостi чи економiки,
в якому ця органiзацiя дiє. Так, у пропозицiях бiльшостi органiзацiй, що поставляють обладнання, програмне забезпечення або перероблюванi матерiали, є і елемент послуг. Споживачi (та
iншi акцiонери) розглядатимуть цiннiсть кожної категорiї продукцiї, що присутня в пропозицiї.
Прикладом продукцiї, важливими особливостями пропозицiї щодо якої можуть бути як
обладнання (cам прилад), так i програмне забезпечення (для виконання обчислювань у приладi)
i перероблюванi матерiали (титрованi розчини чи стандартні зразки), є аналiтичнi прилади. Така
органiзацiя, що надає послуги, як ресторан, матиме у своєму розпорядженнi обладнання, програмне забезпечення, перероблюванi матерiали, а також елементи послуг.
У табл. 4.1 наведені ключові аспекти для забезпечення якостi продукцiї.
4.1. Ключові аспекти для забезпечення якості продукції
Аспект якості

Характеристика аспекту якості

Якiсть, обумовлена
визначенням потреб
у продукцiї

Обумовлюється призначенням продукцiї i приведенням її до сучасного рiвня з метою її вiдповiдності потребам та можливостям
ринку

Якiсть,
обумовлена проектуванням

Обумовлюється закладанням до конструкцiї продукцiї характеристик, якi дозволяють їй вiдповiдати потребам та можливостям ринку
i мати необхiдну споживачам та iншим акцiонерам цiннiсть.
Точнiше кажучи, якiсть, обумовлена проектуванням, — це
сукупнiсть особливостей конструкцiї продукцiї, якi впливають на її
очiкуванi експлуатацiйнi властивостi в межах даного класу, та тих її
особливостей, що впливають на нормальну експлуатацiю продукцiї
в рiзних умовах виробництва та використання

Якiсть, обумовлена
вiдповiднiстю конструкцiї

Обумовлюється повсякденним контролем за дотриманням
вiдповiдностi конструкцiї продукцiї закладеними до неї характеристиками i за забезпеченням необхiдних для споживачів та
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Аспект якості

Характеристика аспекту якості
акцiонерів конструктивних характеристик та цiнності продукції

Якiсть, обумовлена
технiчним обслуговуванням

Обумовлюється налагодженим обслуговуванням продукцiї протягом її життєвого циклу, яке повинно забезпечувати необхiднi споживачам та акцiонерам конструктивнi характеристики та цiннiсть

Розглядаючи пропозицiї щодо готової продукцiї, споживач повинен враховувати також
додатковi чинники:
• ринковi позицiї та ринкову стратегiю постачальника — якщо постачальник має стабiльне
положення i репутацiю на ринку та (або) стратегiю, що дозволяє йому мати на ринку
задовiльний обсяг збуту, то, з точки зору споживача, пропозицiя цього постачальника, очевидно, матиме бiльшу цiннiсть;
• фiнансове становище та фiнансову стратегiю постачальника — якщо постачальник має
стабiльне фiнансове становище i репутацiю на ринку та (або) стратегiю, що дозволяє
полiпшувати фiнансовi показники, то, з точки зору споживача, пропозицiя цього постачальника,
очевидно, матиме перевагу;
• наявнiсть квалiфiкованого персоналу i кадрову стратегiю постачальника — якщо постачальник має стабiльний квалiфiкований персонал та (або) стратегiю щодо пiдвищення його
квалiфiкацiї та вiддачi, то, з точки зору споживача, пропозицiя цього постачальника, без сумніву, більш вигідна.
Стандарти з систем якостi виходять з того, що вся виконувана робота має вигляд процесу
— сукупності взаємозв’язаних ресурсiв (персонал, фiнанси, засоби обслуговування, обладнання, технологiя та методологiя) i дiяльностi, яка перетворює вхiднi елементи у вихiднi (рис. 4.2).

Входи

Виходи

Процес

Приклади

Перетворення, яке сприяє
збільшенню цінності та
при якому задіяні
людські чи інші ресурси

— Можливості вимірювання

Накладна
Програмне забезпечення
для комп'ютерів
Рідке паливо
Медичний прилад
Банківська послуга
Проміжна продукція

Рис. 4.2. Виконувана робота у вигляді процесу
Кожний процес має входи, а результатами процесу є його виходи — продукцiя,
матерiальна чи нематерiальна. Сам процес є (або повинен бути) перетворенням, під час якого
зростає цiннiсть, і у кожному процесi в тiй чи iншiй мiрi задiянi люди та (або) iншi ресурси. Виходом може бути, наприклад, накладна, програма для комп’ютера, рiдке паливо, медичний прилад, банкiвська послуга чи кiнцева або промiжна продукцiя будь-якої загальної категорiї. Проведення вимiрювань можливе як на входах, в рiзних точках процесу, так і на виходах.
Як показано на рис. 4.3, є кiлька типiв входiв та виходiв. На ньому також показано
взаємозв’язок мiж постачальником та субпостачальником i споживачем у ланцюгу постачання.
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У структурi цього ланцюга постачання рiзнi входи та виходи повиннi бути орiєнтованi на рiзні
напрями. Слiд пiдкреслити, що в такому контекстi пiд продукцiєю розумiють усi чотири
загальнi категорiї продукцiї.

Вимоги

Вимоги

зв'язані з продукцією
зв'язані з продукцією
входи
виходи
ПРОЦЕС
ПРОЦЕС
ПРОЦЕС
ПОСТАЧАСУБПОСТАСПОЖИВАЧА
ЛЬНИКА
ЧАЛЬНИКА
характеристики
і стан продукції

характеристики
і стан продукції

зворотній зв'язок

зворотній зв'язок

Рис. 4.3. Взаємозв’язок процесів у ланцюгу постачання з потоком,
пов’язаним з продукцією та інформацією
Управління якiстю досягається через управлiння процесами в органiзацiї. Необхiдно
здiйснювати управлiння процесами в двох аспектах: безпосередньо самою структурою мережi
процесiв, у яких є потiк продукцiї чи інформацiї, та їх виконанням і якiстю продукцiї чи
iнформацiї, потiк якої є в структурi. Мета кожної органiзацiї полягає у виконаннi роботи, яка б
призводила до зростання цiнностi. Така робота виконується через мережу процесiв, що рiдко
мають просту послiдовну структуру (як правило, їх структура досить складна).
Органiзацiя повинна виконувати чимало функцiй, до яких належать, наприклад, виробництво, проектування продукцiї, оперативне управлiння технологiєю, маркетинг, пiдготовка
кадрiв, оперативне управлiння людськими ресурсами, стратегiчне планування, поставки, виписування накладних і технiчне обслуговування. Зважаючи на складнiсть бiльшостi органiзацiй, а
також з метою управління якiстю, важливо окреслити основнi процеси i визначити
найголовнiшi з них.
Органiзацiї потрiбно визначити i органiзувати мережу процесiв та зв’язкiв мiж ними, а також управляти нею. Через мережу процесiв органiзацiя створює, полiпшує i постiйно
забезпечує якiсть своїх пропозицiй. Це фундаментальна концептуальна основа комплексу
стандартiв з систем якостi. Процеси та зв’язки мiж ними пiдлягають аналiзу i постiйному
полiпшенню.У тих випадках, коли люди повиннi оперативно управляти кiлькома процесами та
їхніми взаємозв’язками, можуть виникати проблеми. Особливо це стосується складних
процесiв, що охоплюють цiлий ряд функцiй. Для чiткого визначення зв’язкiв мiж процесами,
обов’язкiв та повноважень, пов’язаних з виконанням кожного процесу, за ними мають бути
закрiпленi вiдповiдальнi особи. Особливо важливою є якiсть тих процесiв, якi здiйснює вище
керiвництво, наприклад, процесу стратегiчного планування.
Систему якостi прийнято розглядати як таку, що складається з ряду елементiв. Вона
реалiзується за допомогою процесiв, пов’язаних з виконанням функцiй та пiдтриманням
зв’язкiв мiж ними. Для того, щоб система якостi була ефективною, цi процеси та пов’язанi з ними обов’язки, повноваження, процедури та ресурси необхідно послiдовно визначити та впровадити. Система — це бiльше, нiж сума процесiв, тому для того, щоб вона була ефективною, процеси, що її складають, повиннi бути скоординованими i сумiсними, а зв’язки мiж ними – визначеними. Основнi вимоги до систем якостi мiстяться в ДСТУ ISO 9001:2001, ДСТУ ISO
9004:2001 та ДСТУ ISO/ТР 10013:2003 (додатки 9-12).
При оцiнюванні систем якостi необхідно враховувати три головнi питання щодо кожного
процесу:
9 чи є процеси визначеними i чи їхнi методики належно задокументованi?
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9 чи є процеси повнiстю впровадженi та реалiзованi, як того вимагає документацiя на
них?
9 чи є процеси достатньо ефективними для того, щоб приносити очiкуванi результати?
Пiдсумок оцiнювання визначатиметься cукупнiстю вiдповiдей на всi цi питання, що стосуються, вiдповiдно, пiдходу, впровадження та результатiв. Оцiнювання системи якостi може
бути рiзним за своїм масштабом i охоплювати цiлу низку рiзноманiтних видiв дiяльностi. Одним з головних заходiв, які повинно систематично застосовувати вище керiвництво, є
оцiнювання стану та вiдповiдностi системи якостi, у т.ч. полiтики у сфері якостi та стосовно
очiкувань акцiонерiв. При аналiзі, що проводиться керiвництвом, як правило, враховуються не
тiльки основні вимоги, але й додатковi чинники. Головним д жерелом iнформацiї є результати
внутрiшнiх і зовнiшнiх перевiрок якостi та важливо, щоб наслiдком аналiзу з боку керiвництва
було пiдвищення ефективностi та дiєвостi системи якостi.
При оцiнюванні ефективностi системи якостi важливим елементом є її перевiрки, які можуть проводитися самою органiзацiєю або за її дорученням (перша сторона), її споживачами
(друга сторона) або незалежними особами (третя сторона). Здiйснювана другою чи третьою
сторонами перевiрка може дати бiльш високий ступiнь об’єктивностi з точки зору споживача.
Перевiрка, здiйснювана першою стороною, часто називається внутрiшньою, тоді як перевiрки,
здiйснювані другою та третьою сторонами, часто називають зовнiшнiми.
У контекстi стандартiв з систем якостi пiдготовлення та використання документацiї — це
активна дiяльнiсть, під час якої значно зростає цiннiсть, а важливiсть вiдповiдного документування обумовлюється низкою таких його ключових призначень: досягнення необхiдної якостi
продукцiї; оцiнювання систем якостi; полiпшення якостi; пiдтримання досягнутого рiвня.
З точки зору перевiрки якостi документально оформленi методики є об’єктивним
свiдченням того, що процес визначено, методики затверджено і до них своєчасно вносяться
необхiднi змiни. Лише за таких обставин внутрiшнi та зовнiшнi перевiрки можуть забезпечувати змiстовне оцiнювання вiдповiдностi як впровадження, так i функцiонування систем якостi та
їхніх елементiв.
Документування важливе для полiпшення якостi. Якщо методики документально
оформленi, впровадженi та реалiзованi, то можна точно визначити поточний стан справ i
вимiрювати поточнi показники. При цьому можливе надiйнiше оцiнювання результату внесеної
змiни. Крiм того, задокументованi стандартнi робочi методики важливi з точки зору
пiдтримання рiвня, досягнутого завдяки заходам з полiпшення якостi.
Послiдовне дотримання впроваджених i введених у дiю методик досягається завдяки
поєднанню документування із забезпеченням квалiфiкацiї та пiдготовки персоналу. У кожнiй
ситуацiї потрiбно шукати необхiдний баланс мiж ступенем документування i рiвнем
квалiфiкацiї та пiдготовки персоналу для ведення документування на належному рiвнi, який
може пiдтримуватися постійно. При проведенні перевiрок системи якостi потрібно зважати на
цей необхiдний баланс.
Стандарти з систем якостi передбачають застосування систем якостi в чотирьох
ситуацiях: отримання вказiвок щодо управлiння якiстю; контракти мiж першою та другою сторонами; затвердження або реєстрацiя, що проводиться другою стороною; сертифiкацiя або
реєстрацiя, що проводиться третьою стороною.
Органiзацiя-постачальник повинна встановити i пiдтримувати таку систему якостi, яка б
передбачала усi ситуацiї, з якими може зiткнутися органiзацiя. У першій ситуацiї пiдвищуються
власнi можливостi цiєї системи та ефективним способом будуть задоволенi вимоги до якостi
продукцiї. У другій — споживач може бути зацiкавлений у певних елементах системи якостi
постачальника, якi впливають на спроможнiсть постачальника випускати продукцiю, постiйно
дотримуючись вимог до неї, а також на пов’язаний з цим ризик. Тому, зазначаючи в контракті
певну модель забезпечення якостi, споживач обумовлює в контрактi, якi елементи та процеси
повиннi входити до системи якостi постачальника.
У третій ситуації споживач оцiнює систему якостi постачальника, який може отримати
офiцiйне пiдтвердження вiдповiдностi системи якостi вимогам певного стандарту. У четвертій
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ситуацiї оцiнювання системи якостi постачальника проводить орган з сертифiкацiї, а постачальник зобов’язується пiдтримувати cистему якостi для всiх споживачiв, якщо тiльки в конкретному контрактi не зазначено iнакше. За такої форми сертифiкацiї або реєстрацiї часто
зменшується кількість та (або) масштаб оцiнювань системи якостi, які проводять споживачi.
Будь-який постачальник може часто опинятися в усiх зазначених ситуацiях. Він може купувати частину матерiалiв та комплектувальних виробiв за стандартним описом без зазначення
в контрактi вимог до системи якостi, а в разі закупiвлi iнших — зазначати вимоги до системи
якостi в контрактi. Той самий постачальник може продавати деяку свою продукцiю в неконтрактних ситуацiях, за яких споживачi можуть як розраховувати, так i не розраховувати на
сертифiкацiю системи якостi, а iншу продукцiю - продавати в контрактних ситуацiях. На свiй розсуд постачальник може застосовувати один з двох пiдходiв під час розгляду стандартiв з cистем якостi,
якi можуть бути названi “орiєнтованим на керiвництво” або “орiєнтованим на акцiонера”.
В обох випадках йому необхiдно спочатку звернутися до стандарту ISO 9000:2001, який є
путiвником щодо комплексу стандартiв з систем якостi, i розiбратися в основних поняттях i
типах стандартiв, представлених у цьому комплексi. При пiдході, орiєнтованого на акцiонера,
постачальник спочатку впроваджує систему якостi, яка б вiдповiдала безпосереднiм вимогам
споживачiв або iнших акцiонерiв. Така система якостi вiдповiдає вимогам або ДСТУ ISO
9001:2001, або ДСТУ ISO 9004:2001, або ДСТУ ISO/ТР 1013:2003, залежно вiд обраної моделi.
Керiвництво постачальника повинно вiдiгравати провiдну роль у такому пiдходi, але
iнiцiаторами вживання заходiв тут виступають зовнiшнi акцiонери. Як правило, постачальник
виявляє, що досягнуті: значне полiпшення якостi продукцiї, зниження витрат та пiдвищення
ефективностi працi в самій органiзацiї. Водночас або через деякий час вiн може започаткувати
програму заходiв з управління якiстю, спрямовану на дальше вдосконалення, для чого, базуючись на обранiй моделi забезпечення якостi, створить досконалішу систему якостi.
При пiдході, орiєнтованого на керiвництво, iнiцiатором заходiв, передбачаючи новi потреби та тенденцiї ринку, виступає власне керiвництво постачальника. При цьому спочатку користуються cтандартом ДСТУ ISO 9004-2001. Далi постачальник може звернутися до застосовуваного в його випадку одного iз стандартiв з вимогами ДСТУ ISO 9001:2001 або ДСТУ ISO
9004:2001 як моделi забезпечення якостi, за допомогою якої вiн доведе вiдповiднiсть своєї системи якостi i, можливо, спробує заздалегiдь, не очiкуючи вимог споживача, провести її
сертифiкацiю. Запроваджена в разі такого, орiєнтованого на керiвництво, пiдходу система
якостi буде, як правило, досконалішою та ефективнішою, нiж модель, використана тiльки для
доведення вiдповiдностi системи якостi.
Для управління якiстю, а також для розроблення, впровадження та удосконалення своїх
систем якостi в межах пiдходiв, орiєнтованих або на керiвництво, або на акцiонера,
органiзацiям необхiдно застосовувати стандарти з систем якостi. До комплексу стандартiв з
систем якостi входять стандарти-вказiвки двох типiв: вказiвки щодо вибору та застосування
стандартiв для певної моделi забезпечення якостi згідно з ДСТУ ISO 9000-2001 і вказiвки щодо
елементiв системи якостi, що мiстяться в ДСТУ ISO 9004-2001. У цьому комплексi стандартiв
головна увага придiляється задоволенню потреб споживача, встановленню функцiональних
обов’язкiв та наголошується важливiсть оцiнювання (в мiру можливостi) потенцiйних ризику i
прибуткiв. Для створення та пiдтримання ефективної системи якостi та її постiйного вдосконалення слiд враховувати всi цi аспекти.
При застосуванні ДСТУ ISO 9004-2001 постачальник вiдповiдно до конкретної ситуацiї
визначає, якою мiрою застосовний кожний елемент системи якостi та якi конкретно методи i
технологiї слiд застосовувати. До ДСТУ ISO 9000-2001 слiд звертатися кожнiй органiзацiї, що
має намiр створити та впровадити систему якостi. Розширення глобальної конкуренцiї призводить до того, що споживач починає висувати дедалi жорсткiшi вимоги щодо якостi. Для того,
щоб не втратити конкурентоспроможностi та пiдтримувати високi економiчнi показники,
органiзацiям-постачальникам потрiбно впроваджувати ефективнiші та дiйовiші системи. У
ДСТУ ISO 9000-2001 наведено визначення основних понять у сфері якостi та мiстяться настанови щодо вибору і застосування стандартiв з систем якостi.
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У табл. 4.2 наведені настанови щодо застосування стандартів ДСТУ ISO серії 9000.
4.2. Настанові щодо застосування стандартів
Забезпечення
якостi (управління якістю)

Застосовуваний
стандарт

Настанова щодо застосування
стандарту

Проектування,
розроблення, виробництво,
монтаж та обслуговування

ДСТУ ISO/ТР
10013: 2003

Постачальнику необхідно за потреби доведення своєї
здатностi так управляти процесами проектування i
виробництва продукцiї, щоб вона вiдповiдала всiм
установленим вимогам. Встановленi вимоги
спрямованi перш за все на досягнення задоволення
споживача за рахунок запобiгання невiдповiдностi на
всiх етапах вiд проектування до обслуговування

Виробництво,
монтаж та обслуговування

ДСТУ ISO
9001:2001

Постачальнику необхідно за потреби доведення своєї
здатностi так управляти процесами виробництва
продукцiї, щоб вона вiдповiдала всiм встановленим
вимогам

ДСТУ ISO
Контроль
готової продукції 9004:2001
та її випробування
Управління
якiстю

ДСТУ ISO/ТР
10013: 2003

Постачальнику необхідно за потреби доведення
вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам
тiльки на стадiї контролю готової продукції та її випробувань
Використовує будь-яка органiзацiя, що має намiр розробити та впровадити систему якостi. Для того, щоб
вiдповiдати своєму призначенню, органiзацiя повинна
забезпечити керованiсть технiчними,
адмiнiстративними i людськими чинниками, що впливають на якiсть продукцiї, чи то обладнання, програмне забезпечення, перероблюванi матерiали чи послуги. Стандарт мiстить опис широкого перелiку
елементiв системи якостi, що стосуються всiх етапiв
життєвого циклу продукцiї i вiдповiдних заходiв, з
якого органiзацiя може вибрати i застосувати елементи згiдно з своїми потребами

При затвердженні та реєстрацiї, що проводяться другою стороною, постачальник та iнша
сторона домовляються, який стандарт братиметься за основу під час затвердження. Вибiр та застосування моделi системи якостi, придатної для даної ситуацiї, повиннi бути вигiднi як
споживачевi, так i постачальникові. Під час вивчення вигод, ризику та витрат для обох сторiн
визначатиметься обсяг та характер взаємної iнформацiї та заходи, якi повинна вжити кожна
органiзацiя з метою впевненостi в тому, що передбачена якiсть буде досягнута. Якщо з споживачем не домовлено iнакше, за вибiр моделi для контрактiв на субпiдряд вiдповiдає постачальник.
При сертифiкацiї чи реєстрацiї, що проводиться третьою стороною, постачальник i орган
з сертифiкацiї домовляються, який стандарт буде застосовано як основу для сертифiкацiї чи
реєстрацiї. Обрана модель повинна бути адекватною та не хибною з точки зору споживачiв постачальника. Вибiр i застосування моделi забезпечення якостi, що вiдповiдає цiй ситуацiї,
повиннi вiдповiдати i завданням постачальника.
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Розглядаючи сферу дiяльностi постачальника, що охоплюватиметься сертифiкатом, слід
визначати обсяг та характер взаємної iнформацiї та заходи, які повинна вжити кожна
органiзацiя з метою отримання впевненостi в тому, що сертифiкацiя проводиться вiдповiдно до
вимог обранної моделi.
Метою систем якостi є задоволення вимог до якостi як наслiдок впроваджених постачальником процесiв. У свою чергу вимоги до систем якостi повиннi деталiзуватися через методики
виконання цих процесiв. Тому конкретнi вимоги щодо системи якостi в ДСТУ ISO 9001:2001,
ДСТУ ISO 9004:2001 та ДСТУ ISO 10013:2003 звичайно формулюються таким чином: “Постачальник повинен впровадити i пiдтримувати в робочому станi документально оформленi методики...”. Елементи системи якостi документально оформляються, i вiдповiдно до вимог
обраної моделi доводиться їх дiєвiсть.
Доведення дiєвостi елементiв i пов’язаних з ними процесiв забезпечує впевненiсть щодо
адекватностi системи якостi та можливостi досягнення вiдповiдностi продукцiї встановленим
вимогам. За доведення адекватностi та ефективностi системи якостi вiдповiдає постачальник.
Проте постачальнику слiд врахувати очiкування на таке доведення з боку вiдповiдних
зацiкавлених сторiн, при чому можуть визначатися методи, застосовуванi для доведення
вiдповiдностi обранiй моделi, які включають: заяву постачальника про вiдповiднiсть, надання
достатнього документального свiдчення, надання свiдчення чи пiдтвердження реєстрацiї,
проведеної iншими споживачами, перевiрку якостi споживачем, перевiрку якостi третьою стороною і отримання сертифiкатiв, наданих компетентною третьою стороною.
Характер та рiвень доведення вiдповiдностi, залежно вiд ситуацiї, можуть змiнюватися
і при цьому застосовують такi критерiї: економiка, практика та умови використання
продукцiї; складнiсть проектування i мiра новизни, що вимагається при цьому; складнiсть i
трудомiсткiсть виробництва продукцiї; можливiсть оцiнювання якостi продукцiї на пiдставi
лише контролю готової продукції та її випробувань; вимоги суспiльства щодо продукцiї; результати попередньої дiяльностi постачальника; ступiнь партнерства стосовно споживача.
Майже в кожнiй конкретнiй ситуацiї можна вибрати таку модель, що адекватно вiдповiдає
потребам. Проте в одних випадках певнi елементи чи субелементи системи якостi, що мiстяться
в обраному стандартi, можуть вилучатися, а в iнших випадках можуть вводиться додатковi елементи. Вибiр системи може також стосуватися рiвня доведення дiєвостi елементiв системи
якостi. Якщо в такому виборi буде необхiднiсть, то вiн пiдлягатиме погодженню мiж споживачем та постачальником, зазначивши це в контрактi.
Обом сторонам необхiдно переглядати положення контракту, який вони мають намiр укласти, щоб переконатися в правильному розумiннi вимог до системи якостi i в тому, що цi вимоги є взаємоприйнятними з точки зору економiчних аспектiв i ризику у вiдповiдних ситуацiях.
Може виникати потреба зазначення в контрактi додаткових вимог, таких як статистичне оперативне
управлiння процесом або вимоги до системи стосовно об’єктiв, вирiшальним аспектом яких є безпека.
Оцiнювання системи якостi постачальника на вiдповiднiсть стандартам ISO 9001:2001 або
ISO 9004:2001 а також введення, за потреби, додаткових вимог може вiдбуватися до укладання
контракту з метою визначення можливостi постачальника задовольнити необхiднi вимоги.
Пiсля укладання контракту дальше доведення постачальником дiєвостi його системи якостi може здiйснюватися за допомогою низки перевiрок якостi, що виконуються споживачем, представником споживача або, за погодженням, третьою стороною. Під час застосування комплексу
стандартiв з систем якостi важливе значення мають характеристики продукцiї та процесiв.
Необхiдно враховувати такі чинники: керiвництву постачальника для планування пiдходу
до впровадження елементу системи якостi та визначення масштабiв впровадження, аудиторам
систем якостi під час планування перевiрок якостi, що проводяться першою, другою чи третьою
стороною і спільно постачальнику та споживачу під час визначення вимог до системи якостi та
(або) їх вибору під час укладання двостороннього контракту.
Загальні чинники, що необхідно враховувати:
• складнiсть проектування (трудомiсткість проектування продукцiї та допомiжних
процесiв, за потреби їх проектування, або перiодичного перегляду проекту);
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• завершенiсть та стабiльнiсть конструкцiї продукцiї (визначення ступеня поширення та
апробування загальної конструкцiї продукцiї шляхом випробувань на вiдповiднiсть
експлуатацiйним характеристикам або за досвiдом експлуатацiї);
• складнiсть процесу виробництва (iснування апробованих процесiв виробництва
продукцiї, необхiдностi розроблення нових процесiв, кількості i номенклатури необхiдних
процесiв, впливу процесу (процесiв) на експлуатацiйнi характеристики продукцiї та
необхiдностi управлiння процесом);
• характеристики продукцiї (складність продукцiї, кількості пов’язаних мiж собою характеристик i ступеня критичностi кожної характеристики для експлуатацiйних властивостей);
• безпечнiсть продукцiї (ризику вiдмови та її наслiдкiв);
• економiчнi аспекти (економiчні витрати як постачальника, так i споживача, у зв’язку з
вищезгаданими чинниками стосовно ризику витрат внаслiдок невiдповiдностi продукцiї).

♦♦♦♦♦
4.2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
В ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ
Д е р ж а в н е управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі (управління) є територіальним органом Міністерства екології та природних
ресурсів України і входить до сфери його управління. Управління в межах своїх повноважень
забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної
та радіаційної безпеки відповідно на території області, міста Києва та Севастополя.
У п р а в л і н н я у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів
України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.
Основними завданнями управління є:
• забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення
ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й
підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу та
природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської)
економічної зони України), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення
екологічної безпеки;
• здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної та радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;
• державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами,
іноземними юридичними й фізичними особами на відповідній території, додержанням
екологічних вимог у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності
регіональних митниць та митниць;
• інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
♦ здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання,
координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та
відомств, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного сере352

довища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної та радіаційної безпеки;
♦ здійснює державний контроль за додержанням норм і правил у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних
ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів,
інших об'єктів рослинного й тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу
та виключної (морської) економічної зони, в межах наданих повноважень, територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, вимог екологічної безпеки, у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон, у зоні діяльності регіональних митниць та митниць, у сфері поводження з відходами, застосування пестицидів та агрохімікатів, геологічного вивчення надр
(державного геологічного контролю), топографо-геодезичної та картографічної діяльності
(державний геодезичний нагляд);
♦ організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно до вимог Закону
України «Про екологічну експертизу» ;
♦ бере участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію об'єктів виробничого, житлово-комунального призначення та житлових масивів;
♦ подає проекти лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення; на викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище; розміщення
відходів; вносить пропозиції щодо їх затвердження відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;
♦ затверджує нормативи гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне
середовище забруднювальних речовин;
♦ організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища,
забезпечує діяльність національної екологічної інформаційної системи, здійснює спостереження та інструментально-лабораторний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища;
♦ забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та
Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;
♦ бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням місцевих екологічних програм та програм забезпечення екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, програм попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;
♦ готує щорічно спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає до
Мінекоресурсів України, обласної ради доповідь про стан навколишнього природного середовища області, міста Києва чи Севастополя;
♦ сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних
об'єднань громадян, рухів тощо;
♦ вживає заходів щодо добору й розстановки кадрів, підготовки та підвищення їх
кваліфікації;
♦ забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й
подає в установленому порядку фінансову звітність;
♦ здійснює у межах, визначених законодавством України, функції з оперативного
управління майном, що належить до об'єктів державної та комунальної власності;
♦ здійснює інші функції відповідно до покладених на управління завдань та чинного
законодавства.
Управління має право:
9 одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, від місцевих
органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
9 залучати в установленому законодавством порядку спеціалізовані установи і
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організації, висококваліфікованих фахівців та наукових працівників для проведення науковотехнічного забезпечення державної екологічної експертизи, відповідних спеціалістів та
науковців для розгляду питань, що належать до компетенції управління;
9 вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного
середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
9 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
9 обстежувати підприємства, установи й організації усіх форм власності, військові й
оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України з метою
перевірки додержання вимог екологічної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів;
9 виносити в межах своєї компетенціїї рішення про обмеження чи тимчасову заборону
(зупинення) діяльності підприємств і об'єктів усіх форм власності, якщо їх експлуатація
здійснюється з порушенням норм і правил екологічної безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів (ліцензій) на використання природних
ресурсів, перевищенням лімітів викидів і скидів забруднювальних речовин відповідно до Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 29.10.92 №
2751;
9 проводити на підприємствах, в установах і організаціях, які використовують джерела
іонізуючого випромінювання та радіаційні технології, перевірку дотримання вимог радіаційної
безпеки;
9 давати керівникам підприємств, установ і організацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки в процесі
здійснення господарської чи іншої діяльності, що негативно впливає на екологічний стан;
9 подавати пропозиції до відповідних державних органів про притягнення до
дисциплінарної відповідальності службових осіб, винних у порушенні норм та вимог
екологічної безпеки, в тому числі радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
9 застосовувати у випадках, передбачених законодавством України, економічні санкції
до підприємств, установ, організацій за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, перевищення нормативів екологічної безпеки, лімітів використання природних ресурсів;
9 подавати позови в суд, арбітражний суд про відшкодування збитків і втрат, завданих
юридичними і фізичними особами внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки;
9 розглядати справи про адміністративну відповідальність за порушення в галузі охорони
навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
9 передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень у галузі охорони
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки (екологічні злочини), за які передбачено кримінальну відповідальність;
9 брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки,
виконання зобов'язань міжнародних документів та угод у межах компетенції управління;
9 надавати послуги екологічного характеру за окрему плату через структурні інспекційні
підрозділи відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію Мінекоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98 № 244.
У с т р у к т у р і управління утворюються інспекційні підрозділи, які здійснюють функції
державного контролю та державного нагляду відповідно до положень, затверджених у встановленому порядку.
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У п р а в л і н н я в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
відповідними підрозділами обласної (міської) державної адміністрації з питань використання
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення
екологічної та радіаційної безпеки, органами місцевого самоврядування, територіальними органами державної геологічної, гідрометеорологічної служби, підприємствами у сфері топографогеодезичної та картографічної діяльності, іншими підприємствами, організаціями, установами,
об'єднаннями громадян.

♦♦♦♦♦
4.3. ЕКОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Загальні положення. Протягом останніх трьох десятиріч в Україні була сформована
система управління природоохоронною діяльністю. Розрізняються два головних періоди розвитку цієї системи:
• регулятивний — з 60-х до початку 90-х років ХХ ст, коли було прийнято ряд законодавчих актів з питань охорони навколишнього природного середовища;
• еколого-економічний, починаючи з 1991 р., коли було введено в дію Закон України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, яким були встановлено засади формування
економічних механізмів природокористування та природоохоронної діяльності.
В подальшому розвиток цього механізму з різною мірою повноти здійснювався у розроблених відповідно до зазначеного Закону земельному, водному, лісовому законодавстві, законодавстві про надра, про охорону атмосферного повітря, постановах Кабінету Міністрів України
та в ряді інших інструктивних та нормативно-методичних документах.
Найважливішими функціональними елементом державної системи управління природоохоронною діяльністю є наступні складові економічного механізму природокористування та
природоохоронної діяльності, а саме:
♦ механізми зборів за забруднення навколишнього природного середовища та за спеціальне використання природних ресурсів;
♦ механізм відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про
охорону довкілля;
♦ система державного бюджетного фінансування природоохоронних заходів через головний розділ у складі Держбюджету “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека”, Державний, республіканський АР Крим та місцеві фонди охорони навколишнього
природного середовища у складі відповідних бюджетів.
Важливо зазначити, що Законом України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. (з
подальшими змінами та доповненнями) збір за забруднення навколишнього природного середовища та збір за спеціальне використання природних ресурсів віднесені до загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів). Економічні механізми природокористування та
природоохоронної діяльності в Україні базується на таких головних засадах:
• платність за спеціальне використання природних ресурсів та за шкідливий вплив на довкілля;
• цільове використання коштів, отриманих від зборів за спеціальне використання природних ресурсів та забруднення довкілля, на ліквідацію джерел забруднення, відновлення та підтримання природних ресурсів в належному стані;
Головною метою економічних механізмів природокористування та природоохоронної
діяльності є:
♦ стимулювання шляхом впровадження еколого-економічних інструментів природокористувачів до іменшення шкідливого впливу на довкілля, раціонального та ощадливого використання природних ресурсів та зменшення енерго- і ресурсомісткості одиниці продукції;
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♦ створення за рахунок коштів, отриманих від екологічних зборів та платежів, незалежного від державного та місцевих бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів та
робіт.
Збір за забруднення довкілля. Одним з перших еколого-економічних інструментів природоохоронної діяльності став механізм плати за забруднення навколишнього природного середовища, впроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 року №18 “Про
затвердження Порядку визначення плати і справляння платежів за забруднення навколишнього
природного середовища і Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища». Згідно з цією постановою була введена пряма плата за
забруднення, яка залежить від кількості та “якості” забруднюючих речовин. Ця плата справлялася за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за скиди забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об'єкти та за розміщення відходів.
Важливо, що згідно з цією постановою плата за забруднення навколишнього природного
середовища не звільняє підприємства від відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
порушення природоохоронного законодавства.
Відповідно до цієї постанови Мінекоресурсів за погодженням з Міністерством економіки
України і Міністерством фінансів України в 1992 року розробило і направило до Уряду АР
Крим, облдержадміністрацій, Київській та Севастопольській міських держадміністрацій, місцевих природоохоронних органів “Методику визначення тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища”.
В основу методології встановлення нормативів, які визначали розміри плати за забруднення, було покладено:
• величину еколого-економічного збитку;
• обсяг грошових коштів, який необхідно «отримати» з кожної тонни викидів, скидів,
розміщених відходів для створення джерела фінансування екологічної діяльності, який був би
незалежним від державного бюджету;
• економічний стан підприємств-забруднювачів.
З метою вдосконалення діючої системи визначення розмірів плати, для підвищення їх
ефективності та в зв'язку з гіперінфляцією в 1992 р. Мінекоресурсів почало розробку “Базових
нормативів оплати за забруднення природного середовища з врахуванням отриманого досвіду
та інфляційних процесів”. За основу був взятий індекс зростання цін на будівельно-монтажні
роботи в цілому по країні, оскільки отримані кошти за забруднення навколишнього природного
середовища, переважно мають спрямовуватися саме на будівельно-монтажні роботи із спорудження водоочисних споруд, полігонів для розміщенню та утилізації відходів», газоочисного
обладнання.
На основі офіційних статистичних даних та з врахуванням вищезазначених мотивів був
визначений коефіцієнт індексації (92 рази) і замість Тимчасових нормативів плати за забруднення були розроблені “Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України” та “Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України”, затверджені наказом Мінекоресурсів
та зареєстровані в Міністерстві юстиції 14. 05. 1993 р. за № 46.
В “Базових нормативах плати за забруднення навколишнього природного середовища”
був значно зменшений перелік визначених і встановлених попередньою “Методикою ставок
плати, щодо викидів у повітря” (із 2240 до 92), щодо скидів у воду (із 31 до 27 речовин).
Нормативи речовин, які не ввійшли до цього Переліку, визначалися через таблицю ГДК
забруднюючих речовин та класу небезпечності. Це в свою чергу спонукало забруднювачів до
розробки нормативів ГДВ у повітря та ГДС забруднюючих речовин у водні об'єкти.
В зв'язку з постійним зростанням інфляції в країні Мінекоресурсів за погодженням із Міністерством економіки і Міністерством фінансів переглянуло розміри нормативів плати за забруднення довкілля і збільшило їх у 50,2 рази, взявши за основу середньозважений показник
індексу інфляції в основних галузях народного господарства (наказ Мінекобезпеки від 29.12.
1995 № 153).
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З метою проведення в подальшому своєчасної індексації нормативів плати за забруднення
навколишнього природного середовища відповідно до зростання інфляції Мінекоресурсів за погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів розробило і затвердило (наказ
Мінекоресурсів від 27.05.96 № 49) методику індексації нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища.
Для обліку надходження коштів, отриманих від плати за забруднення навколишнього природного середовища та за спеціальне використання природних ресурсів, й використання цих
коштів Мінекоресурсів були розроблені, а Міністерством статистики введені відповідні форми
державної статистичної звітності: «форма № 1 — екологічні фонди» та «форма № 1 — екологічні витрати».
Впровадження в Україні механізму плати за забруднення навколишнього природного середовища принесло позитивні результати. Реалізовано важливий природоохоронний принцип
“забруднювач та споживач платить”, що був затверджений Організацією Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСD) в 1972р., як економічний принцип компенсації витрат, пов'язаних
із боротьбою із забрудненням довкілля. Тепер забруднювачі повинні відшкодовувати витрати,
пов'язані з попередженням забруднення навколишнього середовища і проведенням заходів
боротьби із ним.
Стимулююча функція платежів спрямована на запобігання виснаження природних ресурсів і припинення безоплатного використання навколишнього середовища як приймальника забруднюючих речовин.
Економічна суть плати за забруднення полягає в тому, що:
9 забруднювач і споживач продукції змушений оплачувати (компенсувати) економічні
збитки від негативного екологічного впливу на здоров'я людей, об'єкти житлово-комунального
господарства (житловий фонд, міський транспорт, зелені насадження тощо), сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні та рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості тощо. При
цьому слід враховувати, що наразі не йдеться про юридичну відповідальність у повному обсязі
за забруднення навколишнього середовища.
9 платежі за забруднення стали основою створення місцевих, республіканського АР
Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища, незалежного від
державного та місцевих бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів і робіт.
Причому плата за забруднення, яка здійснюється в межах ГДВ, ГДС, ТПВ, тимчасовопогоджених скидів (ТПС) відноситься на собівартість продукції (включається до валових витрат і оплачується споживачем, чим реалізовано принцип “споживач платить”. До понаднормативного (понад ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС), понадлімітного забруднення застосовуються штрафні
санкції, які сплачуються за рахунок прибутку підприємства-забруднювача.
В умовах ринкових відносин, конкуренції плата стимулює виробника до зменшення рівня
забруднення, з метою зменшення ціни продукції та підвищення її конкурентоспроможності.
Слід зазначити, що екологічні нормативи (ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС) регулярно переглядаються і стають більш жорсткими та встановлюються на окремі терміни із зазначенням природоохоронних робіт, які має виконати підприємство-забруднювач.
Проте з часу виходу постанови Кабінету Міністрів України від 13. 01. 1992 р. № 18 відбулося ряд змін в економіці та законодавстві, отриманий певний досвід в справлянні збору за забруднення навколишнього природного середовища. Тому Мінекоресурсів за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробило нову редакцію
“Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору”, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.
1999р. №303.
Характерною рисою цього Порядку є спрощення системи платежів за забруднення навколишнього природного середовища.
Зокрема скасована авансова щоквартальна форма плати за забруднення, яка в умовах нестабільності роботи підприємств стала «несправедливою». Діюча авансова форма сплати в багатьох випадках призводила до переплат підприємствами і викликала багато нарікань від них.
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Тому Порядком встановлено, що збір за забруднення навколишнього природного середовища
сплачується платниками щоквартально відповідно до фактичних обсягів викидів (для стаціонарних джерел забруднення), скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального
(для пересувних джерел забруднення) до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Остаточна сплата збору за звітний рік проводиться платниками відповідно до фактичних
обсягів викидів, скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального (для пересувних джерел забруднення) у 10-денний термін після подання платниками збору річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального.
Остаточний розрахунок збору за звітний рік і сплата ного здійснюються платниками, які
не подають річної статистичної звітності, за довідками про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального, що подаються до 15 січня до органів державної
податкової служби, за попереднім погодженням з органами Мінекоресурсів.
Скасовані пункти, що суперечили чинному базовому законодавству з питань оподаткування, зокрема це стосується пунктів, якими встановлювалося, що:
♦ місцеві ради базового рівня мали право звільняти повністю або частково від плати за забруднення навколишнього природного середовища збиткові та низькорентабельні підприємства;
♦ Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські держадміністрації
могли звільняти підприємства від плати за забруднення, за викиди і скиди забруднюючих речовин в межах гранично допустимих викидів і скидів.
Розширено перелік платників за забруднення пересувними джерелами забруднення, шляхом введення нормативів плати за забруднення при спаленні ними зрідженого нафтового та
стисненого природного газу, мазуту.
З метою спрощення системи плати встановлено перелік основних забруднюючих речовин,
за викиди та скиди яких обов'язково справляється плата. Одночасно Рада міністрів АР Крим,
обласні, Київська та Севастопольські міські ради, за поданням органів Мінекоресурсів можуть
збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди. Це нововведення дає можливість в разі незначних обсягів забруднення, а відповідно і розмірів платежів (коли адміністративні витрати щодо визначення та встановлення платежу в декілька разів перевищують розмір плати) такий платіж не стягати.
Перелік викидів основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення
включає 25 видів. Ставки нормативів збору складали від 2 до 67871 гривень за 1 тонну викиду
забруднюючої речовини.
При визначенні розміру платежу за забруднення навколишнього природного середовища
застосовуються ряд коригуючих коефіцієнтів.
Одним із важливих моментів нового Порядку є покладення контролю за повноту та своєчасність платежів за забруднення навколишнього природного середовища на Державну податкову адміністрацію. До цього часу такий контроль законодавче не був встановлений.
Цією ж постановою Кабінет Міністрів України затвердив “Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України”, які до того були затверджені наказом Мінекоресурсів та зареєстровані в Міністерстві юстиції.
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
збори за забруднення навколишнього природного середовища платники (крім розташованих у
містах загальнодержавного значення) перераховують у таких розмірах:
9 20 відсотків — на окремі рахунки до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів;
9 50 відсотків — на окремі рахунки до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів;
9 30 відсотків — на окремий рахунок до Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України.
Платники збору, розташовані у містах Києві та Севастополі, збори за забруднення навколишнього природного середовища перераховують у таких розмірах:
358

• 70 відсотків — на окремі рахунки до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі міських бюджетів;
• 30 відсотків — на окремий рахунок до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України.
Збір, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів — стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних
осіб. Фізичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, сплачують цей збір за рахунок
свого доходу.
Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, відноситься на
валові витрати виробництва та обігу.
Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього природного середовища
відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і видатків. Не внесені своєчасно
кошти збору стягуються з платників у встановленому Законодавством порядку.
Облік платників плати за забруднення навколишнього природного середовища та контроль за своєчасністю внесення платежів до 1999 року номінальне здійснювався органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Проте,
можливості контролю за станом надходження платежів на спеціальні рахунки місцевих рад органами Мінекоресурсів обмежені, що давало можливість окремим платникам уникати сплати цього збору.
Відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства. Чинним законодавством передбачено, що стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища не звільняє підприємства від відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства.
Розроблені і діють ряд методик розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних
порушенням природоохоронного законодавства в окремих природних сферах. Основними поміж них є:
♦ “Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”, затверджена Мінекоресурсів.
♦ “Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”, затверджена Мінекоресурсів.
♦ “Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства”, затверджена Мінекоресурсів.
Цими методиками визначені умови настання відповідальності юридичних і фізичних осіб
за порушення природоохоронного законодавства в частині викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами і скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти,
забрудненням і засміченням земельних ресурсів.
Зокрема, “Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в
результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”, встановлена
відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, якщо:
• фактичні викиди забруднюючих речовин перевищують рівень гранично допустимих або
тимчасово погоджених викидів, встановлених дозволами на викиди, виданими у встановленому
порядку;
• відсутні дозволи на викиди забруднюючих речовин, в тому числі і за окремими інгредієнтами;
• викиди забруднюючих речовин здійснювалися з перевищенням граничних нормативів їх
утворення і вмісту в газах, що відходять від окремих типів технологічного та іншого обладнання.
Водним кодексом України, встановлено, що порушення водного законодавства тягне за
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собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність
згідно із законодавством України.
Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:
♦ самовільному захопленні водних об'єктів;
♦ забрудненні та засміченні вод;
♦ порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;
♦ руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва та експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних
комунікацій;
♦ введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;
♦ недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокористування;
♦ самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів,
свердловин);
♦ порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;
♦ пошкодженні водогосподарських та гідротехнічних споруд і пристроїв, порушенні
правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;
♦ незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;
♦ використанні земель водного фонду не за призначенням;
♦ неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах;
♦ відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості
проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів
і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію;
♦ порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення.
Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення водного законодавства,
якщо воно виникло внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.
“Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”, встановлює відповідальність за порушення природоохоронного законодавства при:
9 самовільних скидах зворотних вод з підприємств, суден та об'єктів, на які не видані дозволи на спецводокористування, або не встановлені норми гранично-допустимих чи тимчасовоузгоджених скидів забруднюючих речовин;
9 перевищенні затверджених нормативів і норм скидів забруднюючих речовин (г/м3);
9 скидах забруднюючих речовин, не зазначених у дозволах на спецводокористування чи
нормах ГДС, якщо їх концентрація перевищує ГДК;
9 самовільних скидах зворотних вод чи сировини з морських або річкових суден, плавзасобів, надводних або підводних споруд;
9 надходженні зворотних вод або забруднюючих речовин у поверхневі, підземні та морські води внаслідок аварій на насосних станціях, колекторах та інших спорудах, витоку таких
вод чи речовин внаслідок порушення технологій, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок
аварій на нафтопродуктопроводах, нафтотерміналах тощо;
9 вимушених санкціонованих аварійних скидах, що не передбачалися проектом, але здійснюються з метою попередження аварійних ситуацій;
9 скидах шкідливих речовин, що призвели до забруднення підземних вод як безпосередньо, так і внаслідок забруднення поверхні землі та зони аерації грунтів.
Плата за завдання шкоди земельним ресурсам визначена “Методикою визначення розмірів
шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоо360

хоронного законодавства”, якою встановленно, що головним фактором порушення природоохоронного законодавства є виявлення в складі земель кількісних або якісних змін, що сталися в
результаті господарської діяльності та інших антропогенних навантажень. Ці зміни можуть бути зумовлені не тільки появою в зоні аерації нових речовин, яких раніше тут не було, а й збільшенням вмісту речовин характерних для складу незабрудненого грунту або порівняно з даними
агрохімічного паспорта для земель сільськогосподарського призначення.
Ця Методика застосовується при встановленні розмірів шкоди від забруднення земель
будь-якого цільового призначення (всі землі України), що сталося внаслідок неорганізованих
(непередбачених проектами, дозволами тощо.) скидів (викидів) речовин, сполук і матеріалів, а
також в аварійних ситуаціях (прорив очисних споруд, транспортних трубопроводів, ємкостей
різного призначення та ін.); внаслідок порушення норм екологічної безпеки при зберіганні, транспортуванні, використанні пестицидів і агрохімікатів, токсичних речовин, виробничих і побутових відходів; самовільного захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів.
Методика не поширюється на визначення розмірів шкоди, завданої земельним ресурсам
внаслідок їх радіоактивного і бактеріального забруднення.
Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів здійснюється в порядку загального та спеціального використання.
Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами, і надання на це відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.
В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам,
установам і організаціям надаються за плату у володіння, користування або оренду природні
ресурси па підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України —
на пільгових умовах.
Впроваджена плата за спеціальне використання водних ресурсів, надр для видобування
корисних копалин, земельних, лісових ресурсів, диких тварин, рибних та інших водних живих
ресурсів.
Механізм платного використання природних ресурсів забезпечено як на рівні законів, постанов Уряду, так і конкретних методик, інструкцій і форм статистичної звітності.
Водні ресурси. Засади формування економічного механізму охорони водних ресурсів в
Україні регламентуються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Водним кодексом.
Важливою складовою економічного механізму водовикористання є збір за використання
та користування водними ресурсами, який справляється з метою забезпечення раціонального
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що зумовлене дефіцитністю та
зростаючим виснаженням їх як природного ресурсу.
Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” Водним кодексом встановлено, що використання вод здійснюється в порядку загального і спеціального водокористування, для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту.
Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без
закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед
для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних,
оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.
Водокористування не є спеціальним, якщо воно пов'язане з пропуском води через гідрову361

зли, судноплавством, подачею (перекачуванням) води водокористувачам у маловодні регіони,
усуненням шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення тощо), використанням підземних вод для вилучення корисних компонентів, вилученням води з надр разом з видобуванням корисних копалин, виконанням будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт, видобуванням корисних копалин, прокладанням трубопроводів і кабелів, а також буровими, геологорозвідувальними та іншими роботами на водних об'єктах, які виконуються без забору води
та скидання стічних вод.
Починаючи із 1992 р. в Україні на основі нових методологічних підходів до визначення
економічної оцінки води в системі водозабезпечення (рентна концепція) та розподілу витрат
між усіма учасниками водогосподарського комплексу почали розроблятися нормативи плати за
спеціальне використання водних ресурсів.
За поданням Мінекобезпеки постановою Кабінету Міністрів України № 75 від 8.02.1994 р.
були введені “Тимчасові нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів” “ Порядок справляння плати”. Був створений економічний механізм спеціального використання водних ресурсів.
На сьогодні розрахунки такого збору та порядок його справляння здійснюються згідно з
нормативами плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 18.05.1999 р. № 836 зі змінами, викладеними у редакції постанови Кабінету Міністрів від 23.07.1999 р. № 1341 та “Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 р. № 1494, а
також “Інструкцією про порядок обчислення та справляння збору за спеціальне використання
водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту”, затвердженою спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Мінекоресурсів та Державної податкової адміністрації.
Введення збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту не звільняє суб'єктів підприємницької
діяльності від сплати платежів за скид у водні об'єкти забруднюючих речовин, штрафів за порушення природоохоронного законодавства, сплати постачальникам води вартості послуг, пов'язаних з її подачею.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики справляється за користування
водою, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії, а
підприємств водного транспорту — за користування водою при експлуатації водних шляхів вантажним, самохідним, несамохідним і пасажирським флотами.
Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів е обсяг води, який
використовують водокористувачі з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
Об'єктом обчислення плати за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту є:
• обсяги води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
• тоннаж (місце) — доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден.
Збір за використання водних ресурсів не справляється:
9 за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб
населення;
9 за воду, що використовується для протипожежних потреб;
9 за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та
інших населених пунктів;
9 за воду, що використовується у шахтах для пилозаглушення;
9 за морську воду, крім води з лиманів;
9 за воду, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у
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галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;
9 за воду, втрачену в магістральних і міжгосподарських каналах зрошувальних систем;
9 за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (забруднення,
підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо);
9 за воду, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення випуску
молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і
водосховища.
Збір за користування водами для потреб водного транспорту не справляється з морського
водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з
моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів
забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування).
Не справляється збір за користування водою під час експлуатації водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і буксирним флотами та експлуатації водним транспортом р.
Дунаю.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики не справляється з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями. Постановою
Кабінету Міністрів України від 16. 08.1999 р. № 1494 для відповідних категорій водокористувачів збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється із застосуванням коефіцієнтів для:
♦ рибогосподарських підприємств з вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної
риби у ставках та озерах — 0,1;
♦ сільськогосподарських виробників, включаючи тих, що здійснюють експлуатацію іригаційних і меліоративних систем (виробництво сільськогосподарської продукції та зрошення,
крім виробництва рису) — 0,2;
♦ теплових і атомних електростанцій (виробництво тепло- та електроенергії) — 0,5;
♦ підприємств житлового та комунального господарства, у т. ч. відомчих — 0,1;
♦ виробників рису — 0,08.
У межах встановленого ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів відноситься на валові витрати виробництва, а за понадлімітне використання обчислюється у п'ятикратному розмірі і справляється за рахунок прибутку водокористувача.
Збір за користування водою для потреб гідроенергетики та водного транспорту повністю
відноситься на валові витрати виробництва. Збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками в розмірі 80 % до Державного бюджету України за їх місцезнаходженням і 20 % — до бюджетів територіальних громад. Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення та їх
понадлімітне використання зараховується платниками в розмірі 100 % до бюджетів територіальних громад за їх місцезнаходженням.
Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту зараховується платниками в розмірі 100 % до Державного бюджету України за їх місцезнаходженням.
Контроль за обсягами використання водних ресурсів, їх обліком та достовірністю звітних
даних про обсяги використаної води здійснюють у межах своєї компетенції органи Мінекоресурсів Комітету водного господарства та Комітету з питань геології та використання надр. Контроль за повнотою обчислення і своєчасністю сплати до бюджетів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту здійснюється органами державної податкової служби.
Збір за користування надрами для видобування корисних копалин. Законом України “Про
охорону навколишнього природного середовища” та Кодексом України “Про надра” встановлено платини режим користунання надрами. Виходячії із встановлених законодавчих засад
здійснювався розвиток відповідної пормативно-методичної бази.
Першим етапом стала постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 р. № 85, якою
був затверджений “Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання надр при
видобуванні корисних копалин” в розмірі 1 % від ціни реалізованої продукції (крім вугілля, —
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для якого цей розмір становив 0,5 %).
Розвиток економічної реформи в Україні та недосконалість діючого Порядку, зокрема використання єдиного платежу для всіх видів корисних копалин в розмірі 1 % (за винятком вугілля — 0,5 %) від ціни реалізації вимагав створення механізму, який відповідав би міжнародним
стандартам.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 р. № 899 “Про платежі за
користування надрами” Мінекобезпеки розроблені, а постановою Кабінету Міністрів України
від 12.09.1997 р. № 1014 затверджені “Базові нормативи за користування надрами для видобування корисних копалин”, залежно від їх видів, та “Порядок справляння плати за користування
надрами для видобування корисних копалин”.
Спільним наказом Мінекобезпеки, Державної податкової адміністрації, Міністерства праці
та соціальної політики та Державного Комітету України по геології і використанню надр затверджена “Інструкція про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами
для видобування корисних копалин”.
Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин належать до категорії рентних і виступають як засіб вилучення державою як власником надр частини доходу надрокористувачів.
Розроблені нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин,
залежно від їх виду, з мінімальною величиною плати, яку користувачі надр мають вносити незалежно від умов і результатів господарювання. Вони розглядаються як базові і в подальшому
мають диференціюватися залежно від геологічних особливостей родовищ та умов їх експлуатації.
В основу встановлення нормативів плати для різних видів корисних копалин покладено
комплекс методологічних процедур, який включає:
♦ узагальнення світового досвіду застосування цих платежів, передусім країн з близькою
питомою вагою гірничовидобувпого комплексу у структурі економіки (Канада, США, ПАР, Австралія);
♦ апріорну оцінку очікуваного обсягу надходжень від платежів у системі макроекономічних показників, на рівні 0,5-1% доходів зведеного бюджету;
♦ оцінку потреб у коштах для фінансування геоекологічних робіт.
Для визначення відносного рівня нормативів плати на основі експертних методів проведена інтегральна ресурсно-економічна оцінка рейтингу різних видів корисних копалин.
Встановлення інтегрального ресурсно-економічного рейтингу корисних копалин залежно
від їх видів базувалося на врахуванні наступного переліку ознак:
• стратегічне значення конкретного виду мінеральної сировини;
• ступінь її дефіцитності на державному та міжнародному рівні;
• інвестиційний ризик;
• експортний потенціал;
• технологічність видобутку та переробки;
• технічний рівень підприємств;
• екологічність;
• попит на продукцію на внутрішньому ринку;
• стан основних виробничих фондів;
• співвідношення внутрішніх та світових цін на мінеральну сировину.
Виходячи з фінансово-економічного стану гірничовидобувних підприємств, визнано за
доцільне поетапне запровадження базових нормативів плати. Відповідно до цього постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.1999 р. № 1440 до базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлений пільговий коефіцієнт (крім
нафти, конденсату, газу .природного вугілля кам’яного і бурого, для яких нормативи плати зберігаються на діючому рівні).
Об’єктом справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
є обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (обсяг видобутих)
364

корисних копалин, що стимулює підприємство до раціонального використання надр.
При розробці техногенних родовищ плата обчислюється за нормативом, встановленим для
відповідних видів корисних копалин, з коефіцієнтом 0,5.
При розробці техногенного родовища підприємством, внаслідок діяльності якого це родовище утворилося, плата не справляється.
Плата за користування надрами не справляється при:
9 відпрацюванні погашених запасів, що в процесі розробки родовищ були віднесені у
встановленому порядку до категорії втрачених у надрах, в тому числі при повторній розробці
родовищ;
9 використанні гірничо-промислових відходів, що утворюються при переробленні корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо);
9 використанні розкривних і супутніх порід, що утворюються при веденні гірничих робіт
для видобування корисних копалин, які у встановленому порядку не взяті на баланс корисних
копалин.
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяги видобутих
корисних копалин та обсяги втрат у надрах, що не перевищують нормативні, відноситься до валових витрат виробництва та обігу.
Плата за обсяги понаднормативних втрат корисних копалин, а також за обсяги їх видобування понад встановлені квоти (ліміти) справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств.
Обчислення і внесення плати здійснюються у відповідності з “Інструкцією про порядок
обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин”
та “Методики розрахунку платежів за користування надрами для видобування урану, сировини
ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів” і внесених змін до “Інструкції про порядок обчислення та справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин”, затвердженої наказом Мінекобезпеки, Державної податкової адміністрації, Міністерства
праці та соціальної політики та Державного Комітету України по геології.
Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю внесення плати за користування
надрами здійснюється органами Державної податкової адміністрації. Контроль за правильністю
визначення обсягів видобування і погашення запасів корисних копалин здійснюють органи
Державного гірнічного нагляду у встановленому порядку.
♦♦♦♦♦
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4.4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
Впровадження екологічної політики може бути успішним лише тоді, коли воно опирається
на надійну нормативно-правову основу, яка включає екологічне законодавство та більш широку
систему підзаконних актів, які встановлюють розподіл політичних і адміністративних функцій
між органами виконавчої влади, а також інструменти регулювання і примусового впровадження. Але не тільки цією нормативно-правовою основою визначається успіх екологічної політики.
Важливу роль тут відіграють неформальні норми взаємовідносин у суспільстві, які складаються
під впливом історичних і культурних традицій країни і втілюються в певну модель поведінки
окремої людини, їх груп і організацій. Традиційне відношення громадян до закону та заходів
його примусового впровадження впливають на дієвість екологічного законодавства в процесі
впровадження екологічної політики.
Деякі суспільства в більшій мірі додержуються правил, ніж інші, і ці правила не завжди є
юридичними правилами, часто вони грунтуються на звичаях і моральних традиціях. В результаті одночасно можуть існувати декілька систем права (як писаних, так і неписаних), дієвість
кожної з них відчуває вплив інших. Правові рамки, в межах яких розроблюється екологічне
законодавство, встановлюється звичайно конституцією (за виключенням Великобританії, яка не
має конституції). Конституція визначає розподіл політичної влади і повноважень і встановлює
природоохоронні принципи, які формують основу для розробки екологічного законодавства.
З одного боку, конституційні права у поєднанні з правом звертатися до суду з приводу
екологічних справ може створити можливість для громадян одержати відшкодування збитків,
спричинених особливо значною екологічною шкодою. З другого боку, не ясно чи може конституційно визнане екологічне право безпосередньо створити примусово впроваджуване право
громадянина на судовий позов до уряду щодо екологічних питань, бо суди часто не наважуються брати на себе відповідальність впливати на політику. До того ж такий підхід, як здається,
менш дійовий і реальний засобів забезпечення прав громадян на захист довкілля ніж інші, наприклад такі, як введення в дію механізму участі громадськості в адміністративному процесі
управління.
Зусилля, спрямовані на розширення законів щодо прав людини шляхом включення до них
положень про екологічні права, виявилися непродуктивними (наприклад, у США в 1970 р.). Їх
також не вдалося включити до європейської Конвенції про права людини. Правові основи екологічного регулювання розвинулися шляхом спорадичного прийняття протягом багатьох десятиріч законів і підзаконних актів, які відносилися до певних галузей виробництва або до різних
компонентів довкілля. Наприклад, у Великобританії перші екологічні закони стосувалися
зменшення задимлення повітря (1853 р.) і запобігання забруднення річок (1876 р.). В результаті
відсутності системного підходу до створення екологічного законодавства виникали дублювання
і протиріччя при розподілі адміністративних повноважень.
Успіх екологічного законодавства залежить від того, наскільки добре екологічне законодавство віддзеркалює природоохоронні пріоритети, сумісне з іншим існуючим законодавством і
взагалі з правовою системою (з історичною адміністративною та інституційною основою) і наскільки реальне його застосування та впровадження з допомогою примусових засобів.
Особливу роль в юридичній системі екологічного управління відіграють суди. Ступінь їх
впливу на проведення в життя екологічної політики в різних країнах є різною: у Великобританії, Німеччині та Франції цей вплив незначний; у Нідерландах і Швеції – дещо більший. Навпаки, у США розгляд в судах екологічних позовів є дуже частим, а через це кожний юридичний
крок, який робить законодавець, адміністратор або зацікавлена приватна особа, має враховувати можливу реакцію на нього з боку суду. Проте судовий розгляд справ часто тягне за собою
значну витрату часу та зростання витрат на впровадження рішень, тому все більше визнання
отримує вирішення розбіжностей шляхом переговорів і досягнення угоди між регулюючими
органами та природокористувачами.
В країнах, де існує конституція, суди звичайно мають право розгляду справ щодо законодавчих та адміністративних рішень, чого нема в країнах, де конституції не існує. Взагалі роль
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судів в екологічному управлінні в країнах Європи, Америки та Японії істотно відрізняється. В
Європі та Японії суди не відіграють значної ролі у примусовому впровадженні екологічного
законодавства; у більшості країн суди не мають повноважень розглядати справи про правомірність чи конституційність законодавчих актів, а якщо і мають – то дуже рідко використовують.
У Нідерландах та Великобританії роль судів полягає головним чином у вжитті примусових заходів проти злісних порушень закону, хоча у Великобританії судовий розгляд недоцільних рішень стає все частішим. У Франції та Німеччині громадяни можуть через суд добиватися
зменшення забруднення від певних джерел. У Німеччині громадяни можуть також через суд заборонити здійснення запропонованого проекту, якщо він на них безпосередньо впливає. У Японії цього практично не буває, але у 70-тих роках XX століття суди тут прийняли широко відомі
рішення щодо виплати значних компенсацій жертвам деяких крупних випадків забруднення повітря і води ртуттю, метил-ртуттю та кадмієм, які викликали масові захворювання.
У США суди широко залучаються до розгляду справ стосовно екологічного регулювання,
які розглядають справи конституційності законів, тлумачать неясності, перевіряють зрозумілість і доречність делегування адміністративних повноважень, а також розглядають процедури
та їх обгрунтування, які використовують органи влади при розробці екологічних керівних
документів. Крім того, вони разом з зацікавленими державними органами беруть активну
участь у примусовому впровадженні законів, розгляді справ про екологічні правопорушення та
покаранні винних.
Однією з привабливих рис американської системи є її відкритість до втручання громадян,
завдяки чому суди істотно впливають на систему екологічного менеджменту, зокрема на політикотворення та примусове впровадження законів. По суті кожний крок законодавця, розробника політики, представника органів регулювання або зацікавлених приватних груп робиться
оглядаючись на те, які рішення з цього приводу може прийняти суд. Результатом цього є система, в якій прийняття нормативного документа є лише проміжним кроком у довготривалій боротьбі, яка визначає практичну дію запропонованої політики або нормативного акта.
Критики відкритої, громіздкої судової системи в США звертають увагу на велику витрату
часу, грошей та людської енергії в результаті тривалого судового розгляду, який є типовим для
справ з екологічного управління. Ці недоліки традиційного політикотворення відчували і в самих США, в результаті чого тут завжди шукали менш конфронтаційні підходи. Один з них –
проведення переговорів з тими, кого зачіпає процес регулювання з метою досягти консенсус
між ними і представниками державного органу управління щодо спірних питань. Такий підхід,
як очікується, не тільки буде зменшувати кількість судових справ, але буде сприяти більш успішному запровадженню екологічної політики, тому знаходить все більше використання як на
федеральному рівні, так і на рівні штатів.
Що стосується Європи, то тут все більше відчувається роль судової влади у розгляді екологічних справ, зокрема щодо відшкодувань за збитки, спричинені забрудненням. В деяких європейських країнах, особливо скандинавських, існує (у Швеції з 1809 р.) урядова офіційна особа або орган скарг, завданням якого є гарантування того, що права громадян не порушуються
урядом. Останнім часом омбадзмен став приділяти увагу і екологічним правам громадян і ця діяльність ведеться у тісній взаємодії з демократичними засобами масової інформації і взагалі
вважається корисною.
Важливою складовою частиною системи екологічного управління є його адміністративна
та інституційна основа, яка робить можливим і підтримує процес формулювання екологічної
політики та забезпечує її впровадження та реалізацію примусових заходів. Органи виконавчої
влади, призначені та наділені повноваженнями з боку представницьких законодавчих органів,
створюють основу природоохоронної адміністрації. Часті зміни адміністративного статусу державних органів екологічного управління в розвинених країнах підтверджують думку про те, що
розвиток інституцій має бути поступовим. Важливий не сам статус органів державного екологічного управління, а той пріоритет, який надається проблемам охорони довкілля вищими органами законодавчої та виконавчої влади.
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ління, які уможливлюють і підтримують процес екологічного політикотворення, а також забезпечують запровадження та примусове впровадження політик. Центральне місце в екологічній
адміністрації належить урядовим агентствам, які засновуються та вповноважуються представницькими виборними органами для виконання відповідних функцій.
В процесі економічного розвитку галузеві міністерства і відомства несли відповідальність
за регулювання та нагляд за виробничою діяльністю, а також за її вплив на людей і довкілля. У
США, наприклад, захоронення відходів у річках почали регулювати ще з кінця XIX століття з
метою забезпечення нормальних умов судноплавства, проте охорона довкілля була підпорядкована виробничим цілям галузевих органів і їх нездатність забезпечити дотримання загальнодержавних екологічних інтересів ставала все більш очевидною.
У відповідь на зростаючу громадську стурбованість екологічними проблемами, виступи
засобів масової інформації та все більшу увагу до цих проблем у міжнародних відносинах в різних країнах з кінця 60-х років XX століття почали створювати урядові екологічні агентства,
спираючись на які уряди приймали на себе зобов’язання щодо вирішення екологічних проблем.
Пізніше ніж в інших країнах це сталося у Німеччині, де Федеральне міністерство довкілля,
охорони заповідників та ядерної безпеки було організовано в 1986 р. Звичайно ці урядові екологічні органи створювались шляхом передачі їм функцій інших існуючих державних органів
одночасно з наданням їм нових функцій.
Створення цих інституцій носило еволюційний характер. Дуже часто вони не мали реальної влади щодо запровадження екологічної політики. Це було наслідком двох причин: відсутності дійсної політичної волі на верхніх рівнях державного управління щодо запровадження змін
та опору з боку деяких кіл в процесі здійснення існуючих інституційних, правових та адміністративних відносин. Наприклад, в Японії національний уряд у 70-х роках XX століття продемонстрував небажання приймати на себе відповідальність за впровадження екологічної політики, в той же час продовжуючи надавати перевагу питанням економічного розвитку перед проблемами охорони довкілля. Проте з часом, під громадським тиском, стан справ став змінюватись на користь екологічних інтересів.
Існує деяка невизначеність щодо необхідності об’єднання чи розділення функцій видачі
дозволів (ліцензій) на природокористування та екологічного інспектування. У Нідерландах, наприклад, функцію примусового впровадження, яку виконує екологічний інспекторат, відокремлено від функції ліцензування. На додаток до цього нагляд за примусовим впровадженням екологічного законодавства покладено на екологічну поліцію, спеціальні суди та судових виконавців. У Великобританії та Японії ліцензування поєднано з інспектуванням, переваги такого
об’єднання чітко не визначено.
На мікрорівні (тобто на рівні підприємства) дотримання екологічних нормативних вимог,
а також знаходження і здійснення результативних рішень проблем забруднення вимагає зміни
філософії та практики колективного управління, які впливають не тільки на процеси виробництва і характеристики продукції, що випускається, але також на такі сфери, як фінансова і цінова
бухгалтерська звітність та планування капітальних витрат. Тому для покращення екологічних
показників діяльності підприємства, дотримання нормативних вимог і, одночасно з цим, підвищення конкурентоздатності необхідні об’єднані зусилля в галузі управління виробництвом, фінансами та маркетингом (збутом).
Існує широкий діапазон інструментів впровадження певних заходів: від жорстких адміністративно-командних (АК) до чисто ринково орієнтованих (РО).
Основа АК полягає в тому, що уряди повинні визначати правила, яким мають слідувати
всі, хто впливає на стан довкілля. Ці правила – це чітко сформульовані накази, що вказують які
технології або процеси має бути використано з метою досягнення відповідності їх нормативним
вимогам (технологічні стандарти), якими мають бути допустимі маса і концентрація речовин у
викидах і скидах (стандарти викидів), або коли і де може мати місце виробнича діяльність (дозволи на розміщення підприємств). Вимоги АК підходу чітко визначено і їх результати є передбачуваними. Проте вважається, що АК підхід як концептуально недосконалий і важкий до здійснення з причин втручання уряду в управління підприємством (так званий мікро-менеджмент),
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робить систему марнотратною, існує необхідність надмірного регулювання і невиправдано велика його бюрократизація робить його громіздким, він ігнорує витрати і не спонукає до впровадження нової техніки.
РО інструменти зорієнтовані на використання економічних важелів для досягнення прийнятної екологічної якості довкілля. В умовах економічно мотивованої системи той, хто спричиняє забруднюючий вплив, має широкий вибір рішень щодо його регулювання, виходячи з його знань щодо цін на продукцію та собівартість, які змінюються в залежності від прийнятої екологічної політики. В умовах конкуренції ринок заохочує оновлення технологій і технічних засобів виробництва, внаслідок чого не уряд, а сама промисловість бере на себе завдання пошуку
ефективних і недорогих методів, які зменшують забруднення довкілля, а також їх впровадження, якщо їм це економічно вигідно. Теоретично економічна мотивація може забезпечити однаковий, або навіть кращий стан довкілля у порівнянні з АК системою при істотній економії витрат, підвищенні ефективності та зменшенні залучення до цієї справи уряду. Проте критики РО
інструментів впровадження політики вказують, що теоретичні вигоди цього підходу досі ще не
підкріплено практичним досвідом.
На практиці до останнього часу домінували АК підходи. Наприклад, у США на національному рівні було встановлено стандарти скидань зворотної води для всіх головних джерел забруднення вод на основі вимог, які відповідають можливостям найкращої доступної технології
(НДТ, Best Available Technology). У Німеччині встановлено вимоги НДТ і відповідні ліміти викидів для конкретних галузей промисловості для великої кількості забруднюючих речовин, розбитих на три групи з урахуванням їх токсичності, стійкості, біоакумуляційного потенціалу та
канцерогенності.
У Нідерландах вимагають використання найкращих технічних засобів (НТЗ, Best Technical
Means) у випадках високотоксичних речовин і найкращих практичних засобів (НПЗ, Best
Practicable Means) для всіх інших токсичних речовин, тоді як для регулювання скидання нетоксичних речовин використовують нормативи якості води у водному об’єкті (цілі якості води –
Ambient Quality Objectives).
У Великобританії з 1990 р. беруть до уваги не тільки технічні можливості, а й ефективність витрат при використанні концепції НДТ, що не викликає зайвих витрат (Best Available
Technology not Entailing Excess Cost), а також принцип найкращого практичного екологічного
вибору (Best Practical Environmental Option). Проте через відсутність чіткої методики оцінки
ефективності витрат вибір технології потребує індивідуального аналізу в кожному випадку і залишає значний простір при остаточному прийнятті рішення органом регулювання.
Як свідчить досвід, АК підхід, який закріпився на практиці, дуже важко змінити. Наприклад, у США було відкинуто спробу запровадити плату за забруднення вод тому що ця плата:
розглядалась, як додатковий податок; сприймалась, як така, що надає “право забруднювати”;
була у протиріччі з точкою зору, що тільки законодавчі заходи можуть відповідати соціальним
потребам; викликала опір з боку промисловців, які розглядали плату, як додатковий фінансовий
тягар, що може зменшити їх прибутки.
Неурядові екологічні організації часто заперечували проти запровадження економічних
інструментів через те, що вони не були впевнені, що ці інструменти дозволять досягти таких же
екологічних покращень, як і АК інструменти. Проте в останній час в результаті поступового визначення як складності природи проблем забруднення, так і потреби економного їх вирішення в
більшості розвинутих країн помітно змінилися погляди на користь використання РО інструментів. Цьому сприяла демонстрація успішних результатів впровадження ряду ринково орієнтованих програм екологічного регулювання.
В 1996 році доля екологічних податків у загальній сумі податків складала у: США – 3,2 %,
Франції – 4,9 %, Японії – 5,5 %, Німеччині та Нідерландах – 6,1 %, Швеції – 6,3 %, Великобританії – 8,2 %. У багатьох країнах було визнано встановлення непрямих екологічних податків
більш доцільним, ніж встановлення прямих податків, що особливо стосується податків на екологічно небезпечну сировину, а також на продукцію, таку як добрива, пестициди, гумові шини,
пакувальні матеріали. Політику диференційованих податків успішно впроваджено рядом країн з
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метою стимулювання використання автомобілів, які витрачають менше пального і менше забруднюють довкілля, а також використання менш шкідливого пального. У США було одержано
позитивні результати від впровадження після 1990 р. економічного механізму продажу дозволів
на викиди в атмосферу (диоксид сірки, свинець, хлорофторовуглець).
В Україні фінансування заходів щодо охорони довкілля здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони довкілля, добровільних внесків та інших коштів. Збір за спеціальне використання
природних ресурсів встановлюється на основі нормативів зборів і лімітів їх використання.
Економічні заходи забезпечення охорони довкілля передбачають:
• взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів з охорони довкілля на основі економічних важелів;
• визначення джерел фінансування заходів щодо охорони довкілля;
• встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів;
• встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів,
викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;
• надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони
довкілля;
• відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства
про охорону довкілля.
Нормативи збору за використання природних ресурсів визначаються з урахуванням їх
розповсюдженості, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки знешкодження і утилізації відходів та інших факторів. Нормативи, а також порядок її стягнення встановлюються КМУ. Ліміти використання
природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається обласними, міськими Радами,
крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення, а загальнодержавного
значення – у визначеному КМУ порядку.
Збори за використання природних ресурсів в межах встановлених лімітів відносяться на
витрати виробництва, а за понадлімітне використання та зниження їх якості стягуються з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян. Збір за
забруднення довкілля встановлюється на основі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин
у навколишнє природне середовище і розміщення відходів.
Ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому по території областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються: у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, – Мінекоресурсів; в інших випадках – в порядку, що встановлюється обласними, міськими Радами, за
поданням органів Мінекоресурсів. Порядок встановлення нормативів збору і стягнення зборів
за забруднення довкілля визначений КМУ.
Збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого
впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, але не більше 0,15 % валових витрат для гірничо-металургійних підприємств, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян. Порядок встановлення обмежень розмірів зборів за забруднення довкілля визначений КМУ. Збір за погіршення якості природних ресурсів (зниження родючості грунтів, продуктивності лісів, рибопродуктивності водойм тощо) в результаті володіння і користування встановлюється на основі но370

рмативів. Порядок встановлення нормативів збору за погіршення якості природних ресурсів визначений КМУ.
Збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за погіршення якості природних ресурсів внаслідок володіння і користування ними здійснюються за рахунок прибутку, що
залишається у їх розпорядженні. Збори за використання природних ресурсів надходять до
місцевих бюджетів, та Державного бюджету України і спрямовуються на виконання робіт по
відтворенню, підтриманню цих ресурсів у належному стані. Збори за використання природних
ресурсів місцевого значення надходять до місцевих бюджетів і зараховуються до відповідних
бюджетів згідно з чинним законодавством.
Кошти від збору за забруднення довкілля розподіляються між місцевими (сільськими,
селищними, міськими) та обласними, а також Державним фондами охорони навколишнього
природного середовища в установленому законодавством співвідношенні. Кошти від збору за
забруднення довкілля підприємствами гірничо-металургійного комплексу, розподіляються між
місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними, а також Державним фондами в
установленому законодавством співвідношенні.
За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у
розмірі 100 % сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі
120 % облікової ставки Національного банку України. Розподіл коштів за використання природних
ресурсів, що надходять до Державного бюджету України, здійснюється ВРУ. Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до місцевих бюджетів, здійснюється відповідними обласними
та міськими Радами народних депутатів за поданням органів Мінекоресурсів.
Для фінансування заходів щодо охорони довкілля утворюються Державний та місцеві
фонди охорони довкілля. Місцеві фонди утворюються у складі відповідного місцевого бюджету
за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок: зборів за забруднення довкілля; частини
грошових стягнень за порушення норм і правил охорони довкілля та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону довкілля в результаті господарської та іншої діяльності
згідно з чинним законодавством; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ,
організацій та громадян. Розподіл зборів, що надходять до місцевих фондів, здійснюється відповідними обласними, міськими Радами за поданням органів Мінекоресурсів.
Державний фонд утворюється за рахунок: відрахувань з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається ВРУ; добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень; частини зборів за використання
природних ресурсів, розмір яких визначається ВРУ за поданням КМУ. Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду, здійснюється КМУ за поданням Мінекоресурсів.
Кошти місцевих і Державного фондів можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в т. ч. наукових досліджень з
цих питань ведення державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ, а також заходів для зниження впливу забруднення довкілля на здоров’я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони довкілля і використання природних
ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони довкілля, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних
заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства.
Положення про місцеві фонди затверджуються відповідними Радами, а Державного фонду
– КМУ. В Україні можуть утворюватись інші фонди для стимулювання і фінансування заходів
щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
Стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля здійснюється шляхом:
♦ надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі
реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля, при переході на маловідходні і ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виро371

бництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження
відходів, а також приладів контролю за станом довкілля та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони довкілля;
♦ надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля;
♦ встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних
фондів;
♦ звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля;
♦ передачі частини коштів фондів охорони довкілля на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого зниження викидів і
скидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан довкілля, на розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв;
♦ надання можливості отримання природних ресурсів під заставу;
♦ стимулювання у встановленому КМУ порядку працівників спеціально уповноважених
державних органів у галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, крім осіб, які
мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони довкілля, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення
винних до відповідальності, а також розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони довкілля за рахунок частини грошових
стягнень та інших надходжень, пов’язаних з порушенням природоохоронного законодавства, що
зараховуються на відповідний поточний рахунок цих органів.
В Україні здійснюється добровільне і обов’язкове державне та інші види страхування
громадян та їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів.
Для забезпечення охорони та ефективного використання атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають встановлення: лімітів викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього; лімітів
використання повітря як сировини основного виробничого призначення; нормативів плати і
розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та інші шкідливі
впливи на нього; нормативів плати за перевищення лімітів викидів, інших шкідливих впливів та
видачу дозволів на використання атмосферного повітря; нормативів плати за використання
атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення; а також надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам податкових, кредитних та інших пільг при
впровадженні ними маловідходних, безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологічних
процесів, здійсненні інших природоохоронних заходів відповідно до законодавства.
Ліміти викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами
визначаються для підприємств, установ та організацій з урахуванням гранично допустимих обсягів викидів і доводяться до них як тимчасово погоджені величини викидів забруднюючих речовин щодо кожного компонента. Вони встановлюються для підприємств органами Мінекоресурсів формі видачі дозволів на викиди. ГДР шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря встановлюються органами МОЗ. Порядок встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів визначений КМУ.
Платежі за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та за інші шкідливі впливи на нього стягуються з підприємств, установ і організацій. Стягнення платежів не звільняє від
відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря. Розміри вказаних платежів встановлюються обласними державними адміністраціями на підставі лімітів викидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на нього і нормативів плати за них. Порядок встановлення нормативів плати і стягнення платежів за забруднення атмосферного повітря та за інші шкідливі впливи на нього визначений КМУ.
Плата за використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призна372

чення встановлюється на підставі нормативів його використання та нормативів плати за одиницю обсягу атмосферного повітря. Порядок встановлення нормативів використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення, нормативів плати та стягнення
платежів за нього встановлений КМУ. Розподіл платежів за забруднення атмосферного повітря,
інші шкідливі впливи на нього та за використання атмосферного повітря як сировини основного
виробничого призначення здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Загальне використання природних рослинних ресурсів в Україні здійснюється безоплатно,
а спеціальне – є платним. Розмір збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів визначається з урахуванням природних запасів, поширення, цінності, можливості відтворення, продуктивності цих ресурсів. Порядок визначення збору та нормативи плати за спеціальне використання природних рослинних ресурсів встановлений КМУ. Збір за спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення зараховується до відповідних бюджетів згідно з законодавством, а місцевого значення – зараховується в повному розмірі до відповідних місцевих бюджетів.
Від збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів звільняються: науково-дослідні установи, навчальні та освітні заклади, що проводять наукові дослідження об’єктів
рослинного світу з метою їх охорони, невиснажливого використання та відтворення, за винятком використання ними дикорослих судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників,
а також грибів, види яких занесені до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; власники земельних ділянок; користувачі (в т. ч.
орендарі) земельних ділянок, за винятком використання ними дикорослих судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, види яких занесені до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, для задоволення
природними рослинними ресурсами власних потреб без права їх реалізації.

♦♦♦♦♦
4.5. ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНІВ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ І ЛІМІТІВ ВИКИДІВ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря встановлюються з метою введення плати за шкідливий вплив фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря.
До фізичних факторів належать шум, ультразвук, інфразвук, електромагнітні випромінювання, електричні та магнітні поля, лазерне, інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання,
іонні струми, електричні заряди, видиме світло, всі види іонізуючого випромінювання, аероіони.
До біологічних факторів належать окремі види живих або вбитих дріжджових пліснявих
грибів, бацил, вірусів, інших одноклітинних організмів і продукти їх життєдіяльності (білки,
амінокислоти, ферменти, антибіотики, токсини).
Крім того, до фізичних і біологічних факторів належать інші фактори техногенного походження, наявність яких в атмосферному повітрі за певних рівнів може негативно впливати на
здоров'я людей та об'єкти навколишнього природного середовища.
Встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне
повітря спрямоване на поступове досягнення нормативів гранично допустимих шкідливих
впливів фізичних і біологічних факторів, що визначаються для кожного джерела їх утворення з
урахуванням забезпечення дотримання у даному районі санітарно-гігієнічних норм, на основі
яких прийняті нормативи екологічної безпеки.
Під санітарно-гігієнічними нормами розуміються гранично допустимі рівні, гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні впливу на атмосферне повітря.
Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря, заходи і
терміни їх досягнення визначаються підприємствами, установами і організаціями, що мають в
експлуатації стаціонарні джерела шкідливого впливу, або спеціалізованими організаціями на їх
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замовлення під час розроблення проектів нормативів гранично допустимих шкідливих впливів
на атмосферне повітря і подаються на затвердження органам державного санітарно-епідеміологічного нагляду Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Порядок видачі завдання і розроблення проектів нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на атмосферне повітря встановлюються МОЗ разом з Мінекоресурсів.
Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюються з метою
вдосконалення економічного механізму стягнення платежів за викиди в атмосферне повітря.
Інструкція про порядок розробки, встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів
забруднюючих речовин містить в собі методичні вказівки по розробці матеріалів, вимоги щодо
оформлення необхідних документів по встановленню лімітів.
В Інструкції викладені вимоги щодо взаємодії Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів, органів Мінекоресурсів та суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності з питань розробки, встановлення, перегляду і доведення лімітів викидів забруднюючих речовин.
Загальні положення
• Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є основою для встановлення платежів за забруднення навколишнього природного середовища.
• Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря — це допустимі дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами по інгредієнтах в
цілому для підприємства в тоннах на рік.
• Ліміти викидів для пересувних джерел не встановлюються.
• Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюються для підприємств, установ, організацій — платників за викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, перелік яких визначається органами Мінекоресурсів.
• Платниками за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є об'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, потенціальні викиди яких складають 25 і більше тонн на рік або 5 і більше тонн на рік однієї речовини. Потенціальний викид — це максимальний загальний викид забруднюючої речовини від стаціонарних джерел викиду при роботі
підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.
• Ліміти викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел для підприємств, установ, організацій встановлюються органами Мінекоресурсів України для основних забруднюючих речовин.
• Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються терміном на один рік і доводяться підприємствам не пізніше першого липня попереднього року.
• У разі необхідності, до завершення строку дії встановлених лімітів,
їх анулювання
здійснюється за рішенням органу, який затвердив ліміт або за рішенням його вищестоящого органу.
• Порядок розробки, встановлення, доведення та перегляду лімітів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
• Платники за забруднення атмосферного повітря зобов'язані надати на адресу органів Мінекоресурсів в установлений термін проект лімітів викидів забруднюючих речовин з
пояснювальною запискою. В пояснювальній записці надається слідуюча інформація:
3 вихідні дані, які прийняті для розрахунку;
3 план заходів, які забезпечують виконання лімітів;
3 пояснення зменшення (збільшення) кількості забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферу по відношенню до встановлених величин попереднього і наступного року. У разі
збільшення викидів надається детальний розрахунок та обгрунтування причин росту.
• Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються на підставі питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на одиницю виробленої продукції. Ліміти викидів забруднюючих речовин не можуть перевищувати оціночних величин валових викидів
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у складі затверджених проектів нормативів гранично допустимих викидів підприємства, установи, організації.
• Надані підприємством, установою, організацією проекти лімітів викидів забруднюючих речовин
розглядаються органами Мінекоресурсів протягом десяти днів.
• Мінекоресурсів затверджує загальні по території ліміти викидів забруднюючих речовин і направляє їх органам на місцях за встановленою формою.
• Органи Мшекоресурсів після отримання затверджених загальних по території лімітів викидів забруднюючих речовин встановлюють та доводять до підприємств, установ, організацій ліміти викидів за встановленою формою.
• У разі необхідності підприємство, установа, організація мають право до першого березня року, на який встановлено ліміти викидів, звернутись до органу, який встановив ліміт на
викиди, з проханням скорегувати встановлений ліміт.
Органи Мінекорееурсів можуть корегувати встановлені ліміти викидів для підприємств,
установ, організацій до першого квітня року, на який встановлено ліміт.
♦♦♦♦♦
4.6. РОЗРОБКА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО
ДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

«Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2001 р. № 1780 відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
Цей Порядок визначає вимоги щодо розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в
атмосферне повітря із стаціонарних джерел.
Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
визначаються за методикою, яка затверджується Мшекоресурсів, з метою забезпечення дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання та газоочисних установок;
вимог національного законодавства і законодавства Європейського Союзу та розробляються: на
одиницю маси за одиницю часу; на одиницю продукції чи сировини.
Стосовно допустимих викидів забруднюючих речовин або їх сумішей (включаючи ступінь
розведення) встановлюються технологічні нормативи, що складаються з: поточних технологічних нормативів — для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з
найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних
процесів; перспективних технологічних нормативів — для нових і таких, що проектуються,
будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням передових
вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері. Технологічні нормативи допустимих
викидів забруднюючих речовин визначаються у місці їх виходу.
Норматив граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини із стаціонарного джерела
на одиницю маси за одиницю часу встановлюється для певної фактичної масової швидкості у
технологічному процесі. Масова швидкість визначається як відношення всієї маси матеріалів,
які використовуються в конкретному технологічному процесі (або в одній закінченій операції),
до часу здійснення цього процесу.
Норматив граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини із стаціонарного джерела
на одиницю продукції чи сировини визначається як відношення кількості забруднюючої речо-
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вини, що викидається в атмосферне повітря, до обсягу продукції підприємства або використаної
ним сировини.
Для нових стаціонарних джерел і таких, що проектуються, будуються або модернізуються,
окремих типів обладнання, споруд нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин розробляються з урахуванням передових вітчизняних і світових техно-логій та досягнень
у розробленні технологій зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У
разі коли законодавством Європейського Союзу для нових стаціонарних джерел і таких, що
проектуються, будуються або модернізуються, встановлено нормативи граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин, в Україні застосовуються норми цього законодавства.
Нормативи граничнодопустимих викидів забрудшощщх речовин для діючих стаціонарних
джерел встановлюються за середніми показниками викидів, визначених для типів устаткування,
де обсяги таких викидів є найменшими: для 12 % типів устаткування – за наявності 30 чи більше типів; для 5 типів устаткування – за наявності менш як 30 типів. Перелік типів устаткування,
за якими розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, визначається Мінекоресурсів.
Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
розробляються заінтересованими органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи, організації, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел, і затверджуються Мінекоресурсів.
Мінекоресурсів здійснює не рідше ніж один раз на 10 років перегляд нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Підставою для
такого перегляду є: необхідність запобігання або зведення до мінімуму загального впливу на
навколишнє природне середовище викидів забруднюючих речовин; наявність можливостей для
зменшення викидів забруднюючих речовин та розроблення нових технологічних процесів з
урахуванням економічної доцільності такого зменшення, технічного стану обладнання, газоочисних установок; зміни у національному законодавстві та законодавстві Європейського Союзу
щодо обмеження викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.
Загальні положення
Гранично допустимий викид (ГДВ) — науково-технічний норматив, встановлений при
умові, що вміст забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від джерела або їх сукупності, з урахуванням перспективи розвитку промислових підприємств, не перевищував би
нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: гранично допустимих концентрацій
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі для людей і об'єктів навколишнього природного середовища1.
Значення ГДВ розробляється у складі: проектів нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел для підприємств (проект
нормативів ГДВ), зведених проектів нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря
по місту або населеному пункту.
Проект нормативів ГДВ розробляється всіма господарюючими суб'єктами, що здійснюють
викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами2.
Встановлення ГДВ проводиться з застосуванням методів розрахунку забруднення атмосфери промисловими викидами, а також з урахуванням фізико-географічних та кліматичних
умов місцевості розташування промислових площадок і участків жилої забудови, що існує і
1

До розробки єдиних нормативів екологічної безпеки, для встановлення нормативів
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, використовуються
гранично допустимі концентрації (ГДК) і орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів (ГДК, ОБРВ).
2
Коли господарюючий суб'єкт є власником основних фондів (засобів виробництва), то він
самостійно розробляє матеріали оцінки впливу його виробництв на атмосферне повітря.
При оренді основних фондів, ці питання вирішуються на договірних умовах між орендатором
і їх власником.
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^проектується, санаторіїв, зон відпочинку міста, взаємного розташування промислових площадок і селітебних територій, за існуючим станом, так і на перспективу, граничних нормативів
утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації
технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів.
Граничні нормативи утворення — гранична кількість забруднюючих речовин, які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого обладнання і відводяться у
атмосферне повітря та встановлюються з врахуванням сучасних технічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконаленого газоочисного
обладнання та ін.
Величина ГДВ встановлюється в грамах за секунду (г/с) для кожного джерела викиду і по
кожній із забруднюючих речовин при умові повного навантаження технологічного і газоочисного обладнання. Значення ГДВ (г/с) відноситься до того ж часового усереднення (20 хвилин),
що і максимально разові гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для людей.
Для оцінки темпів зниження викидів визначається масова величина викиду в тонах за рік
(т/рік) по кожному стаціонарному джерелу і кожній із забруднюючих речовин, а також в цілому
по підприємству при повному навантаженні технологічного обладнання з урахуванням часової
нерівномірності викидів, сировини і матеріалів, що використовуються, а також з врахуванням
планового ремонту технологічного і газоочисного обладнання.
Для діючих підприємств, якщо в повітрі міст або населених пунктів концентрації забруднюючих атмосферу речовин перевищують гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, а значення ГДВ на даний час не можуть бути
досягнуті, то за узгодженням з органами Мінекоресурсів та з органами МОЗ передбачається поетапне, з вказівкою тривалості кожного етапу, зниження викидів забруднюючих речовин до
значень ГДВ. На кожному етапі, до забезпечення значень ГДВ, встановлюються тимчасово погоджені
величини (ТПВ) викидів забруднюючих речовин в атмосферу і заходи по їх досягненню.
Значення ТПВ встановлюються в г/с для кожного етапу по кожному стаціонарному джерелу викиду і по кожній із забруднюючих речовин. Оціночні величини викидів встановлюються
в т/рік по кожному джерелу, кожній із забруднюючих речовин і в цілому по підприємству.
Порядок розробки нормативів ГДВ (ТПВ)
Організація робіт в місті або населеному пункті по розробці нормативів ГДВ (ТПВ) підприємствами, установами, організаціями здійснюється органами Мінекоресурсів.
Для організації і координації робіт по розробці нормативів ГДВ (ТПВ) на підприємствах
галузі, міністерства і відомства призначають головну галузеву організацію на яку покладається
вирішення питань з охорони атмосферного повітря.
Розробку проекту нормативів ГДВ по господарюючому суб'єкту проводять інститутигенпроектувальники, НДІ й інші організації (екоцентри, малі підприємства та ін.), які стоять на
обліку в Мінекобезпеки України та мають дозвіл, виданий органами Мінекоресурсів. Порядок
обліку підприємств та видачі дозволів на розробку нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря встановлюється Мінекоресурсів.
Нормативи ГДВ розробляються для речовин, які мають ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів.
Для речовин, які виявлені у викидах діючих підприємств і не мають ГДК (ОБРВ), встановлюється ТПВ на строк не більше 2-х років з моменту затвердження проекту нормативів ГДВ. В
цьому випадку в складі поданого на розгляд і затвердження проекту нормативів ГДВ для підприємства, повинні бути офіційні документи, які підтверджують рішення про розробку ГДК
(ОБРВ) цих речовин з зазначенням строків та реальних установ виконавців, які атестовані в
Міністерстві охорони здоров'я України в установленому порядку.
Розроблений проект нормативів ГДВ підписується керівником організації, що розробила
цей проект, і направляється на затвердження в органи Мінекобезпеки та Міністерства охорони
здоров'я України. Зазначений проект нормативів ГДВ попередньо погоджується з місцевими
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органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в установленому
порядку.
Відповідальність за якість виконання проекту нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря для підприємства покладається на організацію
розробника даного проекту.
Порядок затвердження нормативів ГДВ (ТПВ)
Проекти нормативів ГДВ підприємств, установ і організацій затверджуються органами
Мінекоресурсів та МОЗ. Ці проекти погоджуються з місцевими органами державної виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування у частині;
• строків виконання заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин до нормативних рівнів;
• строків відселення людей і винесення об'єктів соціального призначення із санітарнозахисних зон;
• зниження обсягів виробництва та викидів забруднюючих речовин у період несприятливих метеорологічних умов.
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах
розробляються в порядку і обсягах, передбачених РД 52.04-52-85 «Регулювання викидів при
несприятливих метеорологічних умовах».
У випадку, коли не має потреби в розробці заходів щодо зниження викидів забруднюючих
речовин до нормативного рівня, відселення людей із санітарно-захисної зони та зниження обсягів виробництва та викидів забруднюючих речовин у період несприятливих метеорологічних
умов, проект нормативів ГДВ в місцеві органи державної виконавчої влади на погодження не
подається.
Проекти нормативів ГДВ після попереднього погодження з місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування розглядаються органами Мінекоресурсів та МОЗ протягом 2-х тижнів, а по особливо великих об'єктах — до ЗО днів.
Нормативи ГДВ затверджуються строком на 5 років.
Необхідність перегляду затверджених нормативів ГДВ може виникнути до закінчення терміну їх дії при зміні екологічної ситуації в регіоні, появи нових або уточнення параметрів існуючих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, зміні технології. У цьому випадку
господарюючий суб'єкт зобов'язаний надати інформацію про зміни, що виникли, в органи Мінекоресурсів та МОЗ для внесення змін дб проекту ГДВ.
В разі відсутності підстав для зміни діючого проекту нормативів ГДВ (ТПВ), після закінчення строку його дії, новий проект нормативів ГДВ не розробляється, В зазначеному випадку,
підприємство за три місяці до закінчення дії затвердженого проекту нормативів ГДВ звертається до органів Мінекоресурсів та МОЗ з заявою про подовження дії існуючого проекту нормативів ГДВ. Мінекоресурсів після погодження в МОЗ передатверджує названий проект нормативів
ГДВ, про що робить відповідний запис на «титульному листі проекту.
Нормативи ГДВ вводяться в дію на умовах визначених статтею 13 Закону України «Про
охорону атмосферного повітря».
Контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ)
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря за досягненням і додержанням встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин включає:
• визначення маси викидів забруднюючих речовин за одиницю часу від даного джерела
забруднення і порівняння цих показників з встановленими нормативами ГДВ (ТПВ) в складі
дозволу на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря;
• перевірку виконання плану заходів по досягненню нормативів ГДВ(ТПВ). Контроль за
додержанням нормативів ГДВ (ТПВ), а також заходів по їх досягненню проводиться підприємством (виробничий контроль), та вибірковий, що здійснюється органами Мінекоресурсів та МОЗ, відповідно до положення про ці органи.
Виробничий контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ) здійснюється відповідними
підрозділами підприємств (відділи охорони природи, санітарно-промислові лабораторії і ін.),
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спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл на проведення зазначеного контролю, виданий органами Мінекоресурсів та МОЗ.
Виробничий контроль за додержанням нормативів ГДВ (ТПВ) здійнюється відповідно до
плана-графіка, затвердженого в складі проекту нормативів ГДВ і передбаченого в дозволі на
викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
♦♦♦♦♦
4.7. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА УМОВИ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні маі-л підприємства, установи, організації, а також громадяни, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (підприємства), що здійснюють викиди стаціонарними джерелами.
Громадяни, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи —
це особи, котрі у процесі підприємницької діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин^таціонарними джерелами, що належать їм.
Дозвіл на викиди видається структурними підрозділами, визначеними керівниками органі
Мінекобезпеки, які затверджують нормативи гранично допустимих викидів для підприємств, з
терміном дії дозволу не більше п'яти років.
В населених пунктах з підвищеними рівнями забруднення атмосферного повітря, за
рішенням органів Мінекобезпеки, дозволи на викиди можуть видаватись на менш короткий термін, але не менш, як на два роки.
У випадку, коли термін дії затверджених у встановленому порядку проектів нормативів
гранично допустимих викидів закінчується в поточному році і не має можливості видати дозвіл
на два роки, допускається видача дозволу строком на один рік на період дії затвердженого проекту нормативів гранично допустимих викидів.
Перелік документів для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин
Для одержання дозволу на викиди юридичні особи та громадяни подають такі документи:
Клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
В клопотанні вказуються загальні відомості про заявника (дата подачі клопотання, назва
підприємства, прізвище заявника, адреса, номер телефона, відомості про об'єкт (діюче, новостворене, що проводить реконструкцію, техпереобладнання), якої форми власності даний об'єкт).
Зазначається — клопотання про одержання первинного дозволу чи на продовження дозволу, в
останньому випадку вказується номер попереднього дозволу і дата його видачі. Зразок форми
клопотання надається в додатку № 1. В клопотанні наводиться інформація:
• про фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин (г/сек) за звітний рік по джерелах,
для яких були заплановані заходи по досягненню нормативного рівня, про джерела, на яких
за звітний рік були зареєстровані перевищення дозволених обсягів викидів. Фактичні обсяги
викидів визначаються за даними інструментальних вимірів, що проведені після впровадження запланованого заходу. При цьому приймається максимальний обсяг викидів із фактичного ряду, отриманих даних;
• інформація по кожному джерелу викидів про аварійні, залпові викиди за звітний рік, їх
тривалість, максимальна фактична концентрація;
• пропозиції щодо дозволених обсягів викидів у відповідності до затвердженого проекту
нормативів ГДВ на термін, що визначається органами Мінекоресу рсів;
• перелік заходів щодо 'зниження викидів по досягненню дозволеного обсягу викидів;
• інформація про організацію здійснення контролю за додержанням дозволених обсягів
викидів забруднюючих речовин.
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Вимоги та умови одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин
Видача дозволу на викиди здійснюється лише у випадку, коли забезпечується дотримання
наступних умов:
• встановлені в дозволі на викиди обсяги викидів не перевищують затверджених нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) або тимчасово погоджених викидів (ТПВ);
• передбачено виконання заходів по досягненню дозволених обсягів викидів у встановлені
терміни;
• не перевищуються технологічні граничні величини викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації устаткування, обладнання. У разі, коли на момент видачі дозволу з технічних або економічних причин не можливо досягнути технологічних нормативів,
підприємство погоджує з органами Мінеко-ресурсів заходи і строки по їх досягненню;
• встановлені вимоги, що пред'являються до проведення відомчого контролю за викидами, виконанню аналізів проб.
Однією із важливих умов видачі дозволу є встановлення вимог по додержанню технологічних нормативів на викид забруднюючих речовин. Це встановлення граничної маси речовин,
що міститься в одиниці об'єму газів, які відходять (мг/м3, г/м3) від обладнання.
На цей час зазначені нормативи встановлені для окремого типу обладнання у складі нормативних документів на нього. Наприклад, ГОСТ 10617, ГОСТ 28775 та інші.
Технологічні нормативи встановлюються у складі дозволу на викиди для обладнання, при
експлуатації якого існує вірогідність їх перевищення. У разі їх перевищення і неможливості досягнення за технічними або економічними причинами на момент видачі дозволу підприємство
надає план заходів з зазначенням термінів по їх досягненню.
При видачі дозволу на викиди встановлюються вимоги по здійсненню виробничого контролю за викидами забруднюючих речовин. Підприємство зобов'язане погоджувати з органами
Мінекоресурсів періодичність вимірювання (проведення одиничних вимірювань з указанням їх
періодичності або безперервності вимірювання за допомогою автоматизованих засобів контролю), точки (місця) пробовідбору, їх обладнаність, методику вимірювань (посилання на нормативний документ, в якому наведено опис цієї методики).
В дозволі на викиди встановлюються вимоги щодо інформаційного звіту про стан виконання заходів по досягненню дозволених обсягів викидів та інші.
До інших вимог можливо віднести: використання палива та сировини з малим вмістом
шкідливих домішок (наприклад, використання малосірчастого мазуту), заборону використання
сировини і матеріалів, які не відповідають технічним умовам, техрегламенту тощо, обмеження
потужності обладнання, дотримання умов розвантаження та зберігання сипучих матеріалів та
інші.
Порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин
На адресу підприємств, установ, організацій та громадян, які провадять підприємницьку
діяльність, органи Мінекоресурсів направляють повідомлення про необхідність отримання дозволу на викиди. В повідомленні зазначається термін надання матеріалів для одержання дозволу та адреса органу Мінекоресурсів,який видає дозвіл. Строк, на який підприємству буде видаватись дозвіл на викиди, а також обсяг необхідних матеріалів, які подаються в органи Мінекоресурсів, погоджуються з підприємством.
Підприємство зобов'язане отримати форму клопотання та погодити вимоги для одержання
дозволу на викиди в органах Мінекоресурсів.
Клопотання реєструється в органах Мінекоресурсів. Клопотання про видачу дозволу вважається не наданим, якщо орган Мінекоресурсів не отримав всієї інформації, документів та пояснень, що вимагаються у відповідності з формою клопотання або додаткової інформації, яку
запросив орган Мінекоресурсів. Органи Мінекоресурсів у дводенний термін зобов'язані надіслати на адресу підприємства письмове повідомлення про те, що клопотання на видачу дозволу
прийнято або не приймається з викладенням обгрунтованих причин відхилення.
В повідомленні на адресу підприємства надається інформація про наявність програми
видачі дозволів, згідно з якою підприємство направляє свої пропозиції щодо дозволе380

них викидів на дискеті. Вказуються також адреси організацій, що реалізують програму, надають консультативну допомогу по її практичному впровадженню.
Підприємства зобов'язані не пізніш як за місяць до закінчення дії дозволу подати органам
Мінекоресурсів документи для одержання нового дозволу.
♦♦♦♦♦
4.8. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря є обов'язковим для
виконання органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності.
Основним завданням державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря є забезпечення одержання даних про об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного повітря, види та обсяги шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу, а також
види і рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря.
Ці дані використоеуютья для:
• розроблення міждержавних, державних, регіональних, місцевих та інших територіальних екологічних програм, медико-гігієнічних програм, спрямованих на профілактику захворюваності населення;
• розроблення екологічних нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах, рівнів допустимого впливу фізичних і біологічних факторів
на нього, а також санітарно-гігієнічних нормативів;
• регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу та рівнів впливу фізичних і
біологічних факторів на неї;
• розміщення та проектування підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на
атмосферне повітря;
• здійснення державного контролю за охороною атмосферного повітря;
• прогнозування змін атмосферного повітря та інших потреб. Державному обліку підлягають:
• об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан атмосферного повітря;
• види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
• види і рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря;
• показники якості атмосферного повітря.
Державний облік здійснюється за критеріями, які в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря визначаються Мінекоресурсів, а в частині шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря — МОЗ.
Типові форми первинного обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря, а також
форми і терміни подання державної статистичної звітності з обліку таких впливів та інструкції
щодо заповнення цих форм затверджуються Держкомстатом за поданням Мінекоресурсів та МОЗ.
Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності:
• здійснюють лабораторне визначеня видів та обсягів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також видів і рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне повітря;
• ведуть в установленому порядку первинний
облік видів та обсягів шкідливих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря, а також видів і рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря;
• надають безплатно державну статистичну інформацію в галузі охорони атмосферного
повітря за формами, у терміни та відповідно до інструкцій, затверджених Держкомстатом.
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Мінстат та його органи на місцях здійснюють обробку форм первинного обліку і забезпечують безплатне подання Мінприроди, МОЗ та їх органах на місцях, а також іншим органам
державної виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища у погоджнних з ними обсягах зведених статистичних даних щодо охорони атмосферного повітря.
Міністерства, відомства та інші органи, уповноважені управляти державним майном:
• організують на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їх
управління, ведення первинного обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря і здійснюють контроль за його достовірністю;
• сприяють створенню на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у
сфері їх управління, лабораторій і оснащенню їх необхідним обладнанням і апаратурою
для контролю за шкідливими впливами на атмосферне повітря.
Міністерства і відомства за погодженням з Держкомстатом, Мінекоресурсів та МОЗ розробляють і затверджують форми галузевої статистичної звітності, інструкції та форми первинної облікової документації, необхідної для галузевої статистики, а також можуть визначати
особливості застосування підприємствами, установами і організаціями галузі інструкцій щодо
заповнення форм державної статистичної звітності про шкідливий вплив на атмосферне повітря.
♦♦♦♦♦
4.9. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Нормування у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою встановлення
комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення,
«Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів
забруднюючих речовин на підприємстві» містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих
речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його
особливостей.
В Інструкції узагальнені та викладені основні вицоги до:
• порядку проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин і представлення її в органи Мінекоресурсів;
• оформлення звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
Застосування даної Інструкції обов'язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і
установами (підприємства), які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу, незалежно
від відомчого підпорядкування і форм власності.
Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки
зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.
Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так
і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне
повітря при експлуатації технологічного обладнання.
Обсяг інвентаризації викидів визначається залежно від поставленої мети у відповідності з
вимогами законодавчих актів та нормативних документів по даному питанню.
Матеріали інвентаризації використовуються для:
• розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне
повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;
• розробки нормативів гранично допустимих викидів;
• регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
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• здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
• розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
• розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:
♦ прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;
♦ розрахункових методів;
♦ матеріали технологічного регламенту та гфоектніих показників.
В необхідних випадках для розрахунку кількісних характеристик викидів повинні застосовуватись галузеві методики, затверджені органами Мінекоресурсів.
Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за
якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.
Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації
викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів
(техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т.д.) та створення необхідних
умов по проведенню вимірів.
Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві виконують
спеціалізовані організації, відповідні підрозділи підприємств, які мають певний досвід роботи,
технічне обладнання 4 знаходяться на обліку в Мінекоресурсів.
Матеріали звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин затверджуються керівником підприємства, для якого виконується інвентаризація, відповідним записом і печаткою на
звіті. Матеріали звіту по інвентаризації викидів, з моменту затвердження його керівником підприємства, зберігаються на підприємстві до проведення наступної інвентаризації. За результатами проведеної вибіркової інвентаризації, у випадку необхідності, вносяться відповідні зміни в
матеріали повної інвентаризації викидів підприємства.
Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в органи Мінекоресурсів для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник), а також на дискеті за програмою, затвердженою Мінекоресурсів.
Вартість робіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, виконаних в об'ємі даної
Інструкції, визначається на договірній основі з урахуванням діючих цінників на виконання таких робіт.
Перед проведенням інвентаризації викидів повинна бути виконана робота по наладці технологічного та вентиляційного обладнання відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.
♦♦♦♦♦
4.10. ЗАГАЛЬНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ, ДО ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ
Санітарно-захисні зони
Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, копіть, пил, а також ті, що створюють
шум, необхідно розташовувати по відношенню до найближчого житлового району з підвітряного боку і відділяти від його кордонів санітарно-захисною зоною згідно з санітарними нормами
проектування промислових підприємств. Санітарно-захисна зона або будь-яка її частина не може розглядатися як резервна територія підприємства і використовуватися для розширення виробничої площадки.
Територія санітарно-захисної зони повинна бути озеленена та упорядкована за проектом
упорядкування, що розробляється одночасно з проектом будівництва та реконструкції підприємства. При проектуванні упорядкування санітарно-захисної зони слід передбачати збереження
існуючих зелених насаджень. З боку житлової території передбачається смуга насаджень дерев і кущів
завширшки не менше 50 м, а при ширині санітарно-захисної зони до 100 м — не менше 20 м.
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Залежно від ступеня виробничої шкідливості та умов технологічного процесу, а також заходів з очищення шкідливих відходів в атмосферу промислові підприємства поділяють на п’ять
класів. Ширина захисної зони для підприємств різних класів складає: першого ⎯ 1000 м, другого ⎯ 500, третього ⎯ 300, четвертого ⎯ 100 і п’ятого ⎯ 50 м.
У санітарно-захисній зоні дозволяється розташовувати: підприємства, їх окремі будівлі та
споруди з виробництвами меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена
санітарно-захисна зона, за умови аналогічного класу шкідливості; пожежні депо з приміщеннями для чергових, але без гуртожитку; приміщення охорони без гуртожитку; гаражі, складські
приміщення, окрім складів громадських та спеціалізованих продовольчих, горючих та вибухових речовин; бані, душові та пральні, адміністративно-службові будівлі; стоянки громадського
та індивідуального транспорту; їдальні, буфети, кіоски за згодою Державним санітарним наглядом при підприємствах, що утворюють копіть, пил, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони тощо. На території санітарно-захисної зони не дозволяється
розташовувати підприємства, виробничі будинки та будівлі у тих випадках, коли виробнича
шкідливість, яка утворюється одним з підприємств, може мати шкідливий вплив на здоров’я
робітників або призвести до псування матеріалів, устаткування та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливості у зоні житлових будівель (житлова територія) вище допустимої за санітарними нормами.
Санітарні розриви між будинками та спорудами, освітлювані через віконні (світлові) отвори, повинні бути на менше найбільшої висоти до верху карниза будинків та споруд, що стоятимуть навпроти. Якщо одна з будівель або споруд, що стоїть навпроти, з боку, який повернутий
до іншої будівлі, в зоні можливого затемнення не має світових отворів, то відстань між ними
визначається лише висотою будівлі або споруди без світлових отворів. Зазначені санітарні розриви можуть бути зменшені, якщо за розрахунком, з урахуванням затемнення вікон будинками,
що стоять навпроти, може бути забезпечено природне освітлення, як того вимагають норми, в
обох будинках, які стоять одне навпроти одного. Санітарні розриви від відкритих або розташованих під навісом складів матеріалів, що створюють пил (вугілля, цегла тощо), до найближчих
отворів виробничих та допоміжних складів, що відчиняються, слід мати не менше 50 м, а до
отворів, які відчиняються у побутових будинків та приміщень – не менше 25 м.
На площадці, яка відведена для будівництва або реконструкції підприємства, передбачаються ділянки для спортивних ігор та гімнастичних вправ робітників підприємства. Для цієї мети, як правило, відводять ділянки з найменшим забрудненням повітря і такі, що найменше підпадають під вплив інших шкідливих факторів виробництва, а також віддалені від шляхів руху
транспорту.
Розташування промислових підприємств і приміщень
Територія виробничих підприємств. Територія виробничого підприємства, а також розташування будинків, залізничних колій, автомобільних та пішохідних доріг, проїздів та сигнальних знаків на них повинні задовольняти технологічному процесу відповідного виробництва, санітарним нормам проектування промислових підприємств, правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії, протипожежним нормам промислових підприємств та населених місць.
Територію виробничого об’єкта звичайно розташовують на сухому, сонячному місці, яке
не затоплюють паводкові води; вона повинна бути рівною і мати належні водяні стоки, виконані з урахуванням забезпечення вільного та безпечного руху людей і транспорту. Вибір площадки погоджується з органами Державного санітарного нагляду.
Проїзди та проходи на території виробничого об’єкта розташовують з урахуванням технологічного процесу та протипо-жежних заходів: проїзди та пішохідні доріжки, як правило, асфальтують або ж на них роблять інше тверде покриття. Ширина транспортних проїздів повинна
бути не менше ширини навантажених транспортних засобів, збільшеної на 1 м з кожного боку.
Проходи для пересування людей улаштовують достатньої ширини та правильно спланованими.
У місцях перетинання залізничних колій дорогами автомо-більного транспорту і пішохідними дорогами повинні влаштовуватися переїзди чи переходи, які охороняються або обладнані
світлозвуковою сигналізацією.
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Територія виробничого об’єкта повинна завжди утримуватися в чистоті з максимальним
озелененням вільних ділянок. Місця виконання робіт, руху людей і транспорту в зимовий період очищають від снігу та льоду і посипають піском, а літом поливають водою. Сміття та відходи виробництва збирають в ящики, які встановлені у спеціально відведених місцях, а потім вивозять з території об’єкта або спалюють.
Матеріали, продукцію та інші вантажі слід зберігати на спеціально відведених ділянках
складеними відповідно до вимог правил техніки безпеки. Вантажі вздовж залізничних колій дозволяється складати не ближче 2 м від головки рейки, а при їх висоті більше 1,2 м ⎯ не ближче
2,5 м.
На території виробничого підприємства у місцях виконання робіт, руху транспорту та
проходу людей має улаштовуватися штучне освітлення.
Виробничі й допоміжні будівлі та споруди. Виробничі споруди та будівлі, їх об’ємнопланувальні й конструкторські рішення приймаються із врахуванням відповідних розділів
СНиП, норм технічного проектування та санітарних норм проектування промислових підприємств.
Обсяг виробничих приміщень на одного працюючого повинен складати не менше 15 м3, а
площа приміщень ⎯ не менше 4,5 м2. Висота приміщення від підлоги та стелі має бути не менше 3,2 м, приміщень енергетичного і транспортно-складського господарства ⎯ не менше 3 м,
при цьому висота приміщень від підлоги до низу виступаючих конструктивних елементів покриття чи перекриття повинна бути не менше 2,6 м, а висота приміщень зі значним виділенням
тепла, вологи та газів визначається із врахуванням технологічних процесів та забезпечення відводу з робочої зони надлишків тепла, вологи й газу.
Усі виробничі приміщення повинні мати стулки рами, що відкриваються, або ж будь-які
інші пристрої для провітрювання, що відкриваються, до того ж вони повинні розташовуватися
таким чином, щоб у теплий період року відстань від підлоги до низу стулки була не більша 1,8
м, а в холодний ⎯ не менша 4м.
Підлоги роблять гладкими, але не слизькими, зручними для очищення. У приміщеннях, де
на підлогу постійно попадає волога, вони виконуються непроникними для вологи із нахилом
для стоку рідини. Підлога не повинна пропускати у приміщення грунтових вод та шкідливих
газів.
Виробничі приміщення, в яких постійно або тривалий час знаходиться обслуговуючий персонал, устатковують приладами опалення. Система опалення залежить від призначення будівлі
і може бути парова, водяна чи повітряна. У приміщеннях із небезпечним пилом систему опалення вибирають за згодою органів державного санітарного нагляду.
Для віконних та ліхтарних рам або інших пристосувань, які відкриваються, у приміщеннях
повинні бути передбачувані, легкі у керуванні з підлоги чи робочих площадок пристрої, для відкривання, установлені в положенні, що вимагається, та для зачинення стулок.
Для ремонту засклення вікон та ліхтарів та очищення скла з обох боків, а також для обслуговування аераційних отворів й освітлювальної апаратури використовуються проходи (площадки, сходи для виходу на дах тощо), спеціальні механізми, пристрої та пристосування, що забезпечують зручне та безпечне виконання вказаних робіт. Допускається використання для цієї
мети мостових кранів, гідропідіймачів, але за умови дотримання вимог техніки безпеки. На
виробництвах зі значним виділенням пилу прибирання приміщень здійснюють пилососними
установками або ж гідрозмивом.
Біля входів у виробничі будівлі передбачаються металеві решітки та інші пристрої для
очищення взуття. Допоміжні приміщення та будівлі (санітарно-побутові, громадського харчування, охорони здоров’я, керування, конструкторських бюро, громадських організацій тощо )
слід розташовувати в місцях з найменшим впливом шуму, вібрації, пилу та інших шкідливих
факторів виробництва.
Допоміжні приміщення й будівлі проектуються і будуються згідно з СНиП II-92-76 та вказівками до проектування допоміжних приміщень і будівель залізничного транспорту (галузеві
норми проектування).
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Висота поверхів будинків допоміжних приміщень повинна бути 3,3 м. При площі поверху
забудови до 300 м2 дозволяється приймати висоту поверху такою, що дорівнює 3 м. Висота від
підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття, а також до низу обладнання та комунікацій, розташованих під перекриттям, повинна бути не менша 2,2 м, а в місцях нерегулярного
проходу людей ⎯ не менша 1,8 м. Висота від підлоги до низу підвісної стелі повинна бути не
менша 2,4 м; в коридорах цю висоту допускається приймати 2,2 м.
Висоту допоміжних приміщень, що розташовуються безпо-середньо у виробничих будівлях, у тому числі на антресолях, слід приймати не меншою 2,4 м. Кількість евакуаційних виходів з допоміжних приміщень та будівель повинна бути не менше двох. Допоміжні приміщення,
розташовані в прибудовах до виробничих будинків, повинні з’єднуватися з виробничими приміщеннями через переходи, коридори або сходові клітки, які розташовуються між допоміжними
та виробничими приміщеннями.
Допоміжні приміщення, як правило, повинні розташовуватися у надземних поверхах. Усі
підприємства повинні мати такі санітарно-побутові приміщення: гардеробні, умивальні, душові,
туалети, майстерні для ремонту спецодягу та спецвзуття, приміщення для особистої гігієни жінок (при кількості їх у найбільш чисельній зміні 15 та більше), кабінети з техніки безпеки площею 24 м2 при складі робітників за списком до 1000 та 48 м2 при складі робітників за списком
від 1001 до 3000 осіб.
Гардеробні влаштовують для зберігання вуличного, домашнього та спеціального (робочого) одягу. Для зберігання для домашнього одягу та спецодягу (робочого) повинні бути окремі
шафки. На шпалопросочувальних заводах гардеробні для цих видів одягу повинні знаходитися
в різних приміщеннях.
Зберігання спецодягу (робочого) та домашнього одягу може бути і відкритим. При цьому в
приміщеннях для зберігання спецодягу необхідно обладнати достатньо ефективну припливновитяжну вентиляцію.
Гардеробні для зберігання домашнього одягу або спеціального (робочого) одягу (за виключенням легкого та дрібного) повинні бути обладнані лавами шириною 25 см, що розташовуються біля шаф по всій довжині їх рядів.
Відстань між рядами шаф у гардеробних, що обладнані лавами, при розташуванні лав по
обидва боку проходів повинно бути 2 м, при розташуванні лав тільки з одного боку проходу ⎯
1,4 м, а в гардеробних, що не обладнані лавами, ⎯ 1,0 м. Відстань між крайнім рядом шаф та
стіною або перегородкою повинна бути: в гардеробних із лавами ⎯ 1,2 м, в гардеробних без
лав ⎯ 0,8 м. Вхід в гардеробні передбачається через тамбури. Біля входів в гардеробні повинні
бути пристосування для очищення взуття. Сполучення між гардеробною спецодягу та гардеробною вуличного та домашнього одягу повинно бути для тих, хто йде з роботи ⎯ через прибудови перед душовими, а для тих, хто йде на роботу ⎯ минаючи прибудови перед душовими.
Роздавальні спецодягу складаються з приміщень для прийому (збирання) й тимчасового
зберігання брудного одягу та приміщень для зберігання й видачі чистого одягу, площа яких повинна прийматися з урахування 0,2 м2 на одного працівника в найбільш багаточисельній зміні,
що користується послугами роздавальної. Крім того, при кожному із вказаних приміщень
передбачається площа для відвідувачів із розрахунку 0,1 м2 на одне місце. Ділянка для відвідувачів повинна відділятися бар’єром та обладнуватися лавами шириною 25 см. Відстань між
лавами дорівнює 1 м. Над спинками лав навішуються гачки для одягу. Перед бар’єром передбачається вільна ділянка завширшки не менше 1 м.
При гардеробних вуличного та домашнього одягу або загальних гардеробних передбачаються: площа для розташування чергового персоналу із розрахунку 2 м2 на кожні 100 осіб, що
працюють у найбільш багаточисельній зміні; площа для прасування одягу, чищення взуття, гоління, сушіння волосся та манікюрних із розрахунку 2 м2 на 100 чоловіків та 3 м2 на 100 жінок,
що працюють у найбільш багаточисельній зміні; вбиральня на 1⎯2 унітази, якщо на відстані до
30 м від входу у гардеробну не передбачений туалет для загального користування.
У місцях розташування приладів для прасування одягу, чищення взуття, гоління, сушіння
волосся передбачаються штепсельні розетки для вмикання електроприладів.
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Душові розташовують суміжно з гардеробними. Душові кабіни повинні відділятися одна
від одної перегородками з вологостійких матеріалів від підлоги 1,8 м, але не доходити на 0,2 м
до підлоги. Розміри (в плані) відкритих душових кабін повинні бути 0,9 × 0,9 м, закритих ⎯
1,8 × 0,9 м, при цьому розміри місць для переодягання приймаються 0,6 × 0,9 м. Ширина проходу між рядами душових кабін повинна бути при наявності кабін у ряду більше 6 ⎯ 2 м, 6 та менше ⎯ 1,5 м, а між рядами кабін і стіною або перегородкою, якщо кількість кабін в ряду більше
6 ⎯ 1,5 м, 6 та менше ⎯ 1 м.
Душові кабіни обладнуються, як правило, індивідуальними змішувачами холодної та гарячої води з арматурою керування, яка розташовується збоку біля входу в кабіну.
Умивальні розміщують суміжно з гардеробними робочого одягу. Ширина проходу між рядами умивальників повинна бути при кількості умивальників у ряду 5 та більше ⎯ 2 м, менше 5
⎯ 1,8 м, а між крайнім рядом умивальників і стіною або перегородкою при кількості умивальників у ряду 5 та більше ⎯ 1,5 м, менше 5 ⎯ 1,35 м. Відстань між кранами умивальників повинна бути не менше 0,65 м. Кожний умивальник обладнується змішувачем з підведенням гарячої та холодної води.
Убиральні від робочих місць на території підприємств розміщують на відстані не більшій
150 м, а в будинках ⎯ не більшій 75 м.
На заводах повинні бути приміщення для видалення пилу, прання та сушіння спецодягу.
На заводах, в дистанціях колії, колійних машинних станціях, кар’єрах улаштовуються
приміщення для обігрівання працівників, що працюють на відкритому повітрі або у приміщеннях, що не обігріваються. Площа цих приміщень визначається із розрахунку 0,1 м2 на одного
працівника в найбільш багаточисельній зміні, але повинна бути не менше 12 м2. Відстань від
робочих місць, що розташовані в приміщенні, до приміщення для обігрівання робітників повинна бути не більше 75 м, а від робочих місць на території підприємств – не більше 150 м.
Для постачання питної води передбачаються автомати, фонтанчики, закриті баки з фонтануючими насадками та інші пристрої. У гарячих цехах слід передбачати пристрої для постачання робітників підсоленою газованою водою. Температура води при роздаванні повинна бути не
вище 20 oС і не нижче 8 oС. Пристрої питного водопостачання розташовують від робочих місць на відстані не більше 75 м.
Фельдшерський пункт охорони здоров’я передбачається на підприємствах, де кількість
працівників за списками складає до 2000 осіб. На реконструйованих промислових підприємствах, де кількість працівників за списками складає до 4000 осіб, за згодою місцевих органів охорони здоров’я дозволяється передбачати лікарські пункти охорони здоров’я. Категорія цього
пункту приймається залежно від складу робітників за списком: І ⎯ від 3001 до 4000 осіб; ІІ ⎯
від 2001 до 3000 осіб; ІІІ ⎯ від 1201 до 2000 осіб. Ці пункти розташовуються, як правило, на
перших поверхах допоміжних або виробничих будівель, поблизу найбагатолюдніших або
найнебезпечніших у відношенні травматизму цехів. Допускається розміщення цих пунктів при
прохідних. Відстань від робочих місць до пункту охорони здоров’я повинно бути не більше
1000 м.
Водопостачання й каналізація
Вимоги до водопостачання й каналізації. Обладнання водопостачання для господарськопитної, виробничої та протипожежної мети у виробничих і допоміжних приміщеннях проектують відповідно до діючих будівничих норм та правил. Джерела водопоста-чання (відкриті водойми чи артезіанські криниці) та якість води регламентується державними стандартами і санітарними нормами залежно від потреб, на які використовується вода.
Від джерел до користувачів воду транспортують по водопроводах, призначення яких може
бути виробничо-господарським (об’єднаним або роздільним) та пожежним.
При проектуванні схем водопостачання враховують виробничі вимоги, а також зручність
обслуговування користувачів.
Норми витрати води на виробничі потреби визначають, виходячи із технології та програми
випуску продукції. На господарсько-питні потреби у приміщеннях зі значним виділенням явної
теплоти – більше 23 Дж/(м3⋅с) [більше 20 ккал/(м3⋅год)] на одну людину в зміну передбачається
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45 л води, а в інших приміщеннях 25 л при коефіцієнті годинної нерівномірності 2,5 і 3,0 відповідно. Коефіцієнтом годинної нерівномірності називають відношення максимальної годинної
витрати води до середньої годинної витрати. У допоміжних приміщеннях норми витрат складають в умивальних до 200 л/год на один кран, в душових ⎯ до 500 л/год на одну сітку.
Для скидання і винесення за межі населених місць та промислових підприємств забрудненої стічної води, а також для їх очищення і знешкодження перед утилізацією або скиданням у
водойму передбачена каналізація. Роздрізняють внутрішню та зовнішню системи каналізації.
До внутрішньої відносять санітарні прилади, труби відведення, стояки та випуски з будинків.
До зовнішньої каналізації, як правило, належать самотічні та напірні трубопроводи, насосні
станції, очисні та випускні споруди.
Роздрізняють загальносплавну та розподільну системи каналізації. По загальносплавній
системі промислові, побутові і атмосферні стічні води транспортуються по одній загальній мережі труб та каналів. При розподільній системі атмосферна, а також умовно чиста виробнича
вода видаляється окремо від побутової та забрудненої виробничої води.
Очищення стічної води. Вода, яка була використана у виробничих чи допоміжних приміщеннях, як правило, сильно забруднюється. Найчастіше, забруднені води містять нафтопродукти, лакофарбні матеріали, електроліти, пил, стружку, органічні речовини та інші домішки, характерні для даного виробничого процесу. За джерелами забруднення стічні води можна розділити на дві основні групи: промислові, побутові та господарсько-фекальні.
Промислові стічні води, в свою чергу, підрозділяються на дві підгрупи:
• умовно чисті води, які були використані в технологічному процесі (наприклад, для охолодження), але не містять бруду. Після охолодження у градирнях ці води можуть бути повернені у виробництво. Невелика частина їх при цьому втрачається, що змушує додавати чисту воду
з водойми або водопроводу;
• забруднені води, які після використання в тому чи іншому технологічному процесі перед спуском у водойми повинні бути очищеними або ж розведені до ГДК шкідливих речовин,
які вони містять.
Часто якість стічної води буває така, що її можливо кілька раз використовувати в одній і
тій самій (або іншій) технологічній операції. Багаторазове використання зменшує потребу в чистій воді, а також кількість стічної води, збільшуючи в ній концентрацію забруднень. Ця обставина полегшує умови вилучення домішок із води, дає змогу повторно використовувати вилучені домішки. Обігові води не випускають у водойму або каналізацію, а після належної очистки їх
знову подають у водообмінну систему.
Побутові та господарсько-фекальні стічні води із санвузлів, бань, душових, пралень, їдалень тощо містять велику кількість органічних та бактеріальних домішок. До цієї групи часто
відносять (інколи виділяють в окрему групу) атмосферні стічні води, які в містах, поряд з грунтовими та органічними, містять багато мінеральних шкідливих для водойми домішок.
Скидання забрудненої води без попереднього її очищення та знешкодження являє собою
серйозну небезпеку для природних водойм та грунтів. Разом з тим необхідно відзначити, що ні
один із існуючих нині засобів очищення не дає змогу довести якість стічної води до первинного
стану.
Необхідний ступінь очищення стічної води визначається виходячи із умов санітарних вимог до їх спускання у водойми (річки, озера, ставки, водосховища тощо). Залежність ця в загальному вигляди може бути виражена формулою:
aQ
Ксан ≤
⋅(Кгдк − Квод) + Кгдк ,
q
де Ксан ⎯ концентрація забруднення стічної води, при якій вона може бути спущена у водойму без порушення санітарних вимог; Кгдк ⎯ максимально допустима концентрація шкідливих речовин у воді об’єктів господарсько-питного, культурно-побутового або рибогосподарського користування; Квод ⎯ концентрація даного забруднення у воді водойм вище місця спускання стічної води; Q ⎯ розрахункова витрата води у водоймі (при 95 % забезпеченості маловодного місяця); q ⎯ розрахункова витрата стічної води; а ⎯ коефіцієнт змішування, який ви388

значає ту частину Q, що змішується із стічними водами.
Залежно від ступеня та якості забруднення стічні води очищають трьома основними способами: механічним, біохімічним та фізико-хімічним.
Механічний спосіб є первинним і використовується для очищення води від твердих частинок та зважених домішок. До цього способу відносять проціджування через решітки та сита для
відділення крупних частинок та відстоювання для відділення частинок малих розмірів. Відстоювання часто поєднують з коагуляцією домішок, використовуючи для цього хімічні реагенти.
пластівці, що утворюються при цьому, випадають в осад, захоплюючи і нерозчинні домішки.
Процес фільтрування грунтується на використанні фільтрів у вигляді піску, зерен антрациту,
суміші різних матеріалів, а також тканин.
Після механічної обробки стічні води звичайно направляють на біохімічне очищення, яке
нині є основним способом очищення від органічних домішок. Спосіб грунтується на тому, що
ці домішки використовуються багатьма мікроорганізмами у якості продуктів харчування. Процес розкладу органічних речовин відбувається в активному намулі, що являє собою складну колонію живих організмів (найпростіші, мікроби, плісняві грибки, черв’яки, дріжджі, водорості,
личинки комарів, рачки тощо). Процес біохімічного очищення здійснюється, головним чином, у
аеротенках ⎯ відносно вузьких та довгих бетонних резервуарах, де для активізації роботи активного намулу улаштовують аератори, через які у масу стічної води подається повітря. Іноді
для біохімічного очищення у природних умовах використовують ставки або поля зрошування,
де під дією сонця та повітря цей процес інтенсифікується.
Фізико-хімічний спосіб очищення припускає використання таких принципів, як коагуляція
(злипання), окислення стічної води хлором, озоном, перекисом водню, коли отруйні речовини
розкладаються на менш отруйні. Іноді використовують принцип адсорбції, при якому у якості
адсорбенту застосовують, наприклад, активоване вугілля. Метод дезодорації використовують
для видалення речовин з поганим запахом шляхом виведення (вивітрювання) їх гарячим повітрям або паром. Знесолювання стічної води може здійснюватися випарюванням. Останнім часом
усе частіше стали застосовуватися різні електричні методи очищення (електрофлотація, електродинамічні мембрани та ін.). Якщо стічні води горять, вони можуть спалюватися у топках. Деякі види стічної води мають калорійність до 12600 кДж/кг (3000 ккал/кг).
Орієнтовно вважають, що ступінь очищення стічної води різними способами складає: механічним
50 ⎯ 60 %, фізико-хімічним 90 ⎯ 95 %, механічним у поєднанні з біологічним 90 ⎯ 99 %.
♦♦♦♦♦
4.11. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Особливості інформаційної системи в галузі екологічної безпеки. Для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень в галузі охорони навколишнього середовища важливе
місце приділяється інформаційній системі, що повинна мати у своєму розпорядженні різний
банк еколого-економічних даних і відповідати основним вимогам раціонального природокористування. На відміну від інших інформаційних систем, екологічна інформація має ряд особливостей, що класифікуються по наступним ознаках.
Синтетичний характер інформації обумовлений поруч факторів і має основне значення з
погляду комплексного впливу на навколишню природне середовище. Більш конкретно ця ознака виявляється в регіональних і міжгалузевих аспектах охорони природи і будується на
обліку дуже різноманітних умов, що торкають інтереси охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів. Наприклад, питання визначення економічної
ефективності екологічних витрат не можуть бути вирішені без синтезу інформаційних даних в
галузі медицини і гігієни, метеорології і біології, технології й економіки, статистики й аналізу
тощо.
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Аналітичний характер інформації визначається наявністю значного обсягу різнорідних і
децентралізованих даних, який необхідно приводити в порівнянний вид. Різнорідність
інформаційних даних обумовлена міжгалузевим характером охорони навколишнього середовища, а децентрализованность — результатом особливостей первинного збору інформації на предпроектной стадії проектування.
Оперативний характер інформації випливає з задач оперативного впливу на локальні вогнища деградації природних ресурсів з урахуванням їх відтворення і раціональної витрати. При
зборі й обробці інформації варто брати до уваги новизну і масштаби екологічної статистики,
инерционность інформації, вплив фонових факторів, багатоетапний збір даних, нестандартність показників по охороні навколишнього середовища і ряд інших особливостей.
До нестандартних показників відносяться, наприклад: кількість забруднюючих речовин і
їхніх джерел, обсяги організованих і неорганізованих викидів, наявність стаціонарних і пересувних джерел забруднення, екологічний ефект, кількість коштовних речовин, добутих із джерел
вод і промислових викидів тощо. Їх новизна полягає в тім, що збір і обробка разноплановой інформації, незалежно від розмірності показників, що враховуються, повинні мати закінчене
еколого-економічне вираження: втрати, що можуть бути нанесені народному господарству в результаті нераціонального використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища.
Инерционность інформації полягає в тому, що негативні процеси, що викликані забрудненням навколишнього середовища, відбуваються не відразу, а поступово, викликаючи так називаний «ефект відставання», що виникає і при зворотній дії, тобто на стадії запобігання забруднення.
Однієї з особливостей інформації з охорони навколишнього середовища є її багатоступеневість. Наприклад, інформація для розрахунку фактичного і потенційного збитку від забруднення навколишнього середовища не може бути достовірної, якщо прийнятий якийсь визначений проміжок часу. Для забезпечення кількісних і якісних характеристик збитку необхіднийі
більш тривалий інформаційний, просторовий і тимчасовий ряди.
В галузі охорони навколишнього середовища варто розрізняти первинну і похідну
інформацію. Первинну одержують у результаті прямого спостереження, реєстрації даних про
стан, функціонування і змінах в екологічних системах під впливом антропогенних факторів.
Похідна інформація накопичується в результаті обробки первинної.
На цей час нараховують, наприклад, шість етапів збору інформації з охорони атмосферного повітря від забруднення.
Перший етап — виявлення особливостей розвитку народного господарства в зоні
намічуваного будівництва і вибір найбільш характерних підприємств - джерел забруднення. На
цьому етапі масив екологічної інформації включає зведення про номенклатуру й обсяг
виробленої продукції: використовуваному паливі; основних технологіях; складі й обсягах
шкідливих речовин, що викидаються; середній висоті труб; географічних, топологічних, климато-метеорологических особливостях району розташування проектованого підприємства; переважне напрямок вітрів; об'єктах народного господарства, що попадають у зону дії атмосферного
забруднення тощо.
На другому етапі здійснюється збір інформації для якісного аналізу впливу забруднення
на людину й об'єкти його діяльності по наступним напрямках:
• які з викида підприємством забруднувачів можуть вплинути на населення, ґрунт, воду,
сільськогосподарські та лісові культури, на об'єкти житлово-комунального господарства і промисловості;
• які процеси протікають в описаних об'єктах під впливом забруднення;
• які показники можуть слугувати якісними характеристиками цих процесів ( захворювання, викликувані в населення забрудненням, на яких культурах сільського і лісового господарства відбивається забруднення, які галузі житлово-комунального господарства і промисловості
страждають від забруднення й ін.);
• можливі кількісні показники забруднення і залежності впливу його на об'єкти народного
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господарства;
На третьому етапі виробляється збір інформації для побудови зон концентрації. При
цьому здійснюється збір детальної інформації, що характеризує підприємство-забруднувач з
диференціацією по кожному локальному джерелу викидів (висота і діаметр устя кожної труби,
довжина аераційного ліхтаря, обсяг суміші, що викидається, її склад, швидкість і температура
газів на виході, координати джерел викидів). Збирається необхідна климато-метеорологическая,
топологічна, санітарно-нормативна інформація (середньорічна повторюваність вітрів, середньомісячні температури повітря, топологічна характеристика району розташування підприємства, гранично-допустимі санітарні норми по інгредієнтах, що викидаються).
На підставі зібраної інформації встановлюються зони концентрацій шкідливих речовин і
визначається район забруднення.
Четвертим етапом збору інформації є обґрунтування вибору контрольних районів для
розрахунку можливого збитку за галузями народного господарства.
Для вибору контрольної ділянки по кожному підрозділу в районі, що забруднюється, необхідні якісна і кількісна характеристики його основних об'єктів і попередній збір інформації,
що характеризує: чисельний, професійний і віковий склад населення; обсяг забруднення; характер промислового і сільськогосподарського виробництва; економічну оцінку земельних ресурсів; вік і склад лісових культур; масштаби зрошення; обсяги внесення добрив; стан земельних
ресурсів і верхнього шару ґрунту; наявність ГДК, норматив ГДК і тимчасово погоджених викидів забруднюючих речовин, а також наявність шкідливих речовин, що володіють комбінованою
дією.
Зазначені дані, а також кліматичні, метеорологічні і ландшафтні характеристики й інформація, отримана на другому етапі збору по кожнім підрозділі народного господарства, є базою
для вибору контрольного району. Основна вимога, пропонована при виборі, — максимально
виключити вплив фонових факторів: у контрольного району повинні бути ідентичні з забруднювальним всі показники, крім самого рівня забруднення атмосферного повітря.
П'ятий етап збору інформації є основним для об'єктивної оцінки можливого економічного збитку: у що забруднюється і контрольному районах збираються дані, необхідні безпосередньо для розрахунку величини економічного збитку. Вони забезпечують одержання кількісних
залежностей впливу забруднення на показники народного господарства і наступний розрахунок
збитків.
На шостому етапі виробляється збір і розрахунок вартісних нормативів для перекладу натуральних показників збитку в економічні. До основних вартісних показників відносяться: виробництво товарної продукції в розрахунку на одного працюючого, вартість лікування одного
захворілого протягом одного дня, оплата одного дня по тимчасовій непрацездатності, вартість
різних видів робіт з відходу за об'єктами житлово-комунального господарства, вартість різних
видів продукції сільського господарства, вартість робіт з відходу за лісом, такси на деревину,
вартість однієї тонни утилізованої сировини тощо.
На підставі зібраної інформації розраховуються окремі локальні збитки, комплексний збиток від забруднення атмосфери і питомі показники економічного збитку, якім варто використовувати в процесі обробки екологічної інформації.
Збір і обробка екологічної інформації. При проведенні еколого-економічних розрахунків
проектованих чи реконструируемых об'єктів, що можуть забруднювати навколишнє середовище, виділяють наступні п'ять основних галузей народного господарства: промисловість, охорона здоров'я, житлово-комунальне і побутове, сільське, а також лісове господарства.
Екологічна інформація, що накопичується по промисловості, по кінцевій меті поєднується
в три групи.
Перша група включає попередню інформацію, що характеризує підприємство галузі як
джерело забруднення. Ця інформація, як правило, носить укрупнений характер: вона необхідна
для вибору підприємств галузі, що найбільше повно відбивають специфіку в галузі забруднення.
Друга група поєднує інформацію для розрахунку зон концентрації шкідливих речовин.
Збір і обробка цих даних є найбільш відповідальною частиною роботи, тому що від точності
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збору даних і побудови на їхній основі зон концентрацій шкідливих речовин залежить точність
усіх наступних розрахунків. У цю групу інформації включаються наступні первинні дані:
9 характеристика джерел забруднення — координати джерел, обсяг, склад і температура
що викидається газовоздушной суміші; швидкість газів на виході; висота і діаметр труби (для
аераційних ліхтарів — довжина і ширина ліхтарів);
9 метеорологічні дані за досліджуваний період — процентний розподіл повторюваності
вітрів по напрямках (троянда вітрів) і швидкості, середньомісячна температура і вологість
повітря;
9 топологічна характеристика — карта місцевості, що прилягає до розглянутого підприємства (10-15 км), дані про рельєф місцевості та про фонове забруднення.
Випадок, коли на певну місцевість діють викиди одного підприємства, малоймовірний. Як
правило, крім основного джерела викидів, по якому проводиться розрахунок, атмосфера
забруднюється великою кількістю дрібних джерел: автотранспортом, невеликими
підприємствами, котельнями тощо. Зробити точний облік забруднень даної місцевості кожним
джерелом важко, тому використовується поняття фонового забруднення. Фактичний рівень забруднень даної місцевості можна одержати в промислово-хімічних лабораторіях
чи
підприємств у місцевої санэпидемстанции.
Третя група містить інформацію для розрахунку можливого збитку, який завдається промисловості забрудненням атмосфери. У цю групу включаються наступні первинні дані:
♦ інформація для розрахунку збитку від утрат коштовної сировини з газами, що відходять, (річні валові викиди в атмосферу речовин, склад речовин, що викидаються, вартість коштовних речовин, що викидаються в атмосферу;
♦ інформація для розрахунку збитку від підвищеного зносу промислових основних фондів у зоні забруднення (склад основних фондів, їхня вартість у зоні забруднення);
♦ інформація для розрахунку збитку від підвищеної плинності кадрів у зоні забруднення
(загальна плинність кадрів, частка, що звільняються по причині екологічного дискомфорту, вироблення продукції на одному працюючого на підприємстві, витрати, зв'язані з навчанням кадрів на підприємстві й організованій роботі по прийому працівників);
Первинна інформація для розрахунку збитку по охороні здоров'я також підрозділяється на
три групи. Перша свідчить про сформовану демографічній ситуації і включає такі показники, як
чисельність населення, розподіл населення по вікових групах, диференціація населення по половому, національному і віковому складу тощо.
Друга трупа поєднує інформацію безпосередньо в галузі охорони здоров'я. До неї відносяться зведення про загальний рівень захворюваності населення, а також про захворюваність
населення з диференціацією по вікових групах, у тому числі: захворюваність населення по обертаності; число персон, що стоять на диспансерному обліку; число персон, що пройшли лікування в стаціонарі; число померлих; число днів непрацездатності працюючого населення.
Важливе інформаційне навантаження при цьому не суто економічні ие показники: витрати
на охорону здоров'я в міському бюджеті, у тому числі зведення про вартість медичного обслуговування по його видах (вартість лік і медикаментів на одного хворого, вартість одного ліжкодня, вартість виклику швидкої допомоги, стоимость одного відвідування лікарні тощо).
Третя група включає інформацію про санітарно-гігієнічні умови в забрудненому районі.
До неї відносяться дані, що характеризують можливість впливу на захворюваність інших факторів (особливості розташування промислових підприємств, рівень фонового забруднення, характер промисловості в місті з погляду умов праці, побутового обслуговування населення).
Оскільки завжди мається визначене число захворювань, що не супроводжуються видачею
лікарняних аркушів (дітей, пенсіонерів, домогосподарок), для виявлення повної захворюваності
особлива увага варто звертати на матеріали профілактичних оглядів різних груп населення.
Збір інформації може здійснюватися трьома методами: за допомогою спеціального медичного обстеження, на підставі даних і змішаним способом.
Суть першого методу полягає в тім, що протягом визначеного періоду часу обстежиться
стан здоров'я ідентичних груп населення, що проживають у забрудненому і контрольному ра392

йонах. Цей метод забезпечує глибокі дослідження і сприяє одержанню найбільш достовірної
інформації, однак його застосування дуже громіздке і відрізняється великою тривалістю. Крім
того, за допомогою його можна вивчити тільки одну групу населення, і він не дає загального
представлення про стан здоров'я всіх проживаючих у певному районі.
Більш ефективне вивчення впливу забруднення атмосфери на захворюваність населення за
допомогою статистичних матеріалів спостережень. При цьому носіями інформації можуть служити : талон для реєстрації уточнений даних, листок тимчасової непрацездатності (лікарняний
лист), повідомлення про важливе неепідемічне захворювання, карта вибулого зі стаціонару, індивідуальна карта хворого, карта розвитку дитини тощо.
В умовах великого міста вивчення захворюваності найбільше доцільно здійснювати вибірковими методами дослідження. Репрезентативність даних забезпечується приблизно при 10%
обсягу вибірки. Трохи знижує точність дослідження, однак зменшує трудомісткість процесу
збору інформації вивчення захворюваності населення по зведених статистичних формах: звіт
про тимчасову непрацездатність; зведена відомість обліку захворювань, зарегестрированных у
даній установі тощо.
Найбільш повні і достовірні дані про вплив атмосферного забруднення на захворюваність
населення району можуть бути отримані при сполученні спеціального медичного обстеження з
вивченням захворюваності на підставі статистичного матеріалу.
Після збору інформації випливає етап її обробки, метою якого є приведення інформації до
порівнянного виду і до форми, зручної для наступних розрахунків. Для цього на основі зібраних
даних розраховуються по різних вікових групах відносна захворюваність населення (на 1000
чіл.) і тривалість хвороби. З аналогічних показників за окремими підприємствами виводиться
середній показник для певного вікового періоду по місту в цілому. Розрахунки по групах населення, на захворюваність яких, крім зовнішнього забруднення атмосфери, істотний вплив роблять інші фактори (наприклад, робота в шкідливих умовах), в увагу не беруться. Узагальнення
отриманих даних по групах хвороб дозволяє привести зібрану інформацію до виду, зручному
для економічних розрахунків.
Інформація з житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
поділяється на п'ять основних груп.
Перша група представляє інформацію для розрахунку додаткових витрат на збирання пилу, що випадає, включаючи в тому числі: кількість пилу, що забирається з доріг і тротуарів; загальна кількість пилу, що забирається в місті; додаткова кількість пилу, що випадає з атмосферними викидами; частка механізованих робіт зі збирання пилу; вартість робіт зі збирання масової одиниці пилу механізованим способом і вручну; загальні витрати на збирання пилу в місті; число одиниць транспорту (підметально-збиральні, поливально-мийні, бортові машини тощо) для збирання пилу в місті; капітальні вкладення в розвиток спецавтохозяйств для змісту
збирального транспорту.
Основний вихідний показник,— кількість додатково випадає з атмосферними викидами
пилу, — може бути встановлений двома шляхами: розрахунковим і експериментальним, за допомогою контрольних вимірювань у районах, що забруднюється й умовно чистому. Розрахунковим шляхом цей показник визначається виходячи з величини середньорічних концентрацій
пилу, селитебной площі, доріг і тротуарів по зонах забруднення, об'ємної маси пилу, питомої
ваги, кількості пилу, змиваної в зливову каналізацію.
На підставі кількості пилу, що додатково забирається, і відповідних нормативних показників послідовно розраховується додаткове число одиниць збирального транспорту і зв'язані з
ним капітальні й експлуатаційні витрати. У залежності від способу визначення основних показників для розрахунку збитку збирається відповідна вихідна інформація.
Друга група інформації з комунального господарства включає зведення для розрахунку
додаткових витрат на експлуатацію міського суспільного транспорту: число одиниць суспільного транспорту по видах; середньодобовий пробіг однієї одиниці транспорту; періодичність
експлуатаційних робіт зі змісту різних видів транспорту (технічні огляди, ремонт, фарбування,
мийка) у що забруднюється і контрольному районах; трудомісткість зазначених експлуатацій393

них робіт у районах, що забруднюється і контрольному; число днів простою однієї транспортної одиниці через експлуатаційних робіт з видів транспорту в районі, що забруднюється; збитки, пов'язані з простоєм однієї транспортної одиниці по видах транспорту в районі, що забруднюється.
Третя група поєднує інформацію для розрахунку додаткових витрат на ремонт житлового
фонду: періодичність експлуатаційних робіт із содержаниюобъектов житлового господарства
(побілка фасадів, фарбування і заміна металевих та інших частин будинків, світильників тощо)
у районах, що забруднюються, натуральні показники експлуатаційних робіт у районі, що забруднюється, (площа побілених фасадів, площа пофарбованих корродирующих частин, кількість пофарбованих світильників тощо); вартісні показники експлуатаційних робіт у районі,
що забруднюється (розцінки різних видів робіт).
Четверта група характеризується даними для розрахунку додаткових витрат на побутове
обслуговування: обсяг робіт з побутового обслуговування населення (прання білизни, хімчистка одягу); питома вага робіт, вироблених у побутових установах; середня вартість робіт із прання білизни й очищенню одягу; нормативи по капітальних вкладеннях у пральні і химичистки;
кількість часу, затрачувана жителями на самостійне прання і ремонт одягу в забрудненому і незабрудненому районах.
П'ята група представлена інформацією для розрахунку додаткових витрат по змісту зелених насаджень суспільного користування. У нее входять: кількість зелених насаджень у місті
(площа газонів, кількість дерев, чагарників, квітів); частка усихання зелених насаджень через
забруднення повітряного басейну (визначається на підставі попередньо проведеного якісного
чи аналізу методом порівняння з показниками контрольного району); кількість зелених насаджень, що висаджуються в місті; середньорічні витрати по посадці та догляду за зеленими насадженнями.
Загальна схема збору інформації з сільському і лісовому господарствам, незважаючи на
розходження даних, що збирається, є єдиною.
Головним критерієм добору є приблизно рівні характеристики що забруднюється і контрольного районів за умовами господарювання і деяких інших факторів. Уточнення контрольних
районів може осуществлятся після детального дослідження діяльності забруднених господарств.
У сільському господарстві як основні використовуються наступні показники: розміри господарств, їхній загальний доход, енергооснащеність, якість ґрунту, обводненность, поголів'я
худоби, кількість внесених добрив тощо.
При виборі контрольного району в лісовому господарстві необхідно враховувати склад
ґрунтів, рівень ґрунтових вод (вологість), рел’єф, положення лісонасаджень, умови господарювання, групу і склад лісонасаджень, бонітет, вік, повноту лісу, покрив.
Вибір контрольних господарств дає можливість приступити до збору інформації, необхідної безпосередньо для розрахунку локальних збитків. Зведення по що забруднюється і контрольному районам збираються за тривалий період часу — від 3 до 10 років. Тривалість періоду
встановлюється e кожному конкретному випадку окремо і залежить від поставленої мети. При
зіставленні статистичних даних по господарствам, що забруднюються і контрольним, досить 35 років, щоб врахувати вплив різних факторів на результати виробництва продукції.
Розрахунки збитків сільському господарству вимагає детальної інформації з двох основних напрямків: рослинництву і тваривництву.
У перелік первинної інформації з рослинництва включаються наступні дані: площа сільськогосподарських угідь, у тому числі посівна по окремих культурах; площа косовиць, пасовищ,
що плодоносять культур; врожайність сільськогосподарських культур, садів і виноградників;
закупівельні ціни по всіх сільськогосподарських культурах; структура сівозміни за кожний рік;
кількість і види внесених добрив під кожну культуру; фактична вартість зробленої і зданої сільськогосподарської продукції.
Для обліку витрат праці і засобів на виробництво видів продукції вимагаються дані про
собівартість і умови виробництва. Якщо в господарствах застосовується зрошення, то всі дані
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збираються роздільно по зрошуваних і незрошуваних землях.
Інформація з тваринництва поєднує наступні показники: поголів'я худоби і птахів по видах; дані про приплід і кількість знову куплених і проданих голів худоби і птаха; валове виробництво основних продуктів тваринництва, птахівництва; продуктивність худоби і птаха; витрата кормів на одиницю продукції; вартість і собівартість продукції, ціни на її окремі види.
Основними джерелами інформації із сільського господарства є річні звіти господарств і
виробничої діяльності, а також робочі матеріали відповідних господарств.
До основної первинної інформації для розрахунку збитку лісовому господарству відносяться наступні дані: карти лісових угідь із указівкою кварталів і поділів; загальна характеристика лісів (клімат, рельєф, положення, основні породи, вік, група лісів, положення лісонасаджень); умови лесозростання (склад ґрунтів, рівень ґрунтових вод, бонітет, покрив); дані про
спробні таксаційні вирубки; докладний опис поділів (повнота лісонасаджень, дані про лісогосподарські заходи); умови господарювання; дані об усихання дерев; продуктивність лісу (запас у
м3 , у тому числі молодняку, спілого сухостою, вихід ділової деревини і сухий); вихід недеревної лісової продукції (сіно, ягоди, гриби, насіння, хутро, м'ясо, риба тощо (вихід продукції при
повній комплексній переробці деревини (хвойне борошно, смола, сік тощо); дані про заміну
коштовних порід малоцінними; дані про вихід земель з лесопользования в результаті повного
усихання і рубання лісу й отруєння ґрунтів; собівартість лесовосстановительных робіт (рекультивація),
включаючи витрати на додаткове вирощування молодняку і відхід за ним після посадки.
Збір статистичних даних доцільно проводити в процесі спробних чи рубань спостережень
при санітарних рубаннях і рубаннях відходу. Збір інформації для наступних економічних розрахунків передбачає роботу з нетрадиційними матеріалами для одержання їх у самих різних організаціях і установах, а також дотримання чіткої системи, без якої неможливе одержання й
узагальнення значної кількості самих різних показників.
Інформаційне обслуговування охорони атмосфери. Відповідно до інструкції «Про порядок складання звіту про охорону атмосферного повітря» за формою №2-тп (повітря) від
25.05.1995 р. № 132 статистичні звіти складають усі виробничі об'єднання, підприємства, організації й установи незалежно від форми власності, що мають стаціонарні джерела виділення
шкідливих речовин в атмосферу (незалежно від того, обладнані вони очисними спорудженнями, чи установками ні), у тому числі:
9 призводственные об'єднання, промислові підприємства незалежно від відомчої приналежності;
9 підсобні промислові підприємства, що складаються на балансі сельскохо-зяйственных і
будівельних організацій, підприємств і організацій торгівлі, транспорту, житлово-комунального
господарства та інших галузей;
9 котельні, що складаються на балансі житлово-комунальних господарств, транспортних
організацій і інших відомств, по яких установлені завдання по охороні повітряного басейну відповідно до державного плану розвитку.
Звіт складається на основі даних первинного обліку, організованого на підприємствах по
типових формах № ПІД-1 «Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення і їхніх характеристик», ПІД-2 «Журнал обліку виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря» і ПІД-3 «
Журнал обліку роботи газоочистних і пилевловлюючих установок», затверджених наказом
ЦСУ СРСР від 09.06.81 № 329 і погодженого з Госгідрометом СРСР. Як первинну облікову документацію допускається також використовувати галузеві форми і вказівки, погоджені у встановленому порядку.
Джерела забруднення атмосферного повітря поділяються на джерела виділення і джерела
викидів шкідливих речовин в атмосферу. Джерелами виділення шкідливих речовин є технологічні агрегати, установки, пристрої тощо, що виділяють у процесі експлуатації шкідливі речовини. Наприклад, характерними джерелами виділення шкідливих речовин на підприємствах
залізничного транспорту є котлоагрегати, що працюють на усіх видах палива, бітумоплавильні агрегати, електролізні ванни, плавильні казани, печі вулканізації, установки лудіння проводів
та інше технологічне устаткування.
395

Джерела виділення шкідливих речовин у залежності від оснащення спеціальними газовідводними пристроями поділяються на організовані і неорганізовані. Викиди шкідливих речовин
у залежності від джерела виділення також поділяються на організовані та неорганізовані.
До організованих джерел виділення відносяться такі джерела, шкідливі речовини від який
надходять у систему чи газоходів воздуховодів (труба, аераційний ліхтар, вентиляційна шахта
тощо), а сама система дозволяє застосовувати для їхнього уловлювання відповідні газоочистные і пилевловлюючі установки.
Неорганізованими джерелами виділення вважаються джерела, шкідливі речовини від який
надходять безпосередньо в атмосферу внаслідок негерметичності технологічного устаткування,
кравець трансів-кравців пристроїв і резервуарів. До цієї категорії відносяться палаючі терикони,
що порошать відвали тощо.
Джерело викиду шкідливих речовин є спеціальним пристроєм: труба, аераційний ліхтор,
вентиляційна шахта й інше устаткування, за допомогою якого шкідливі речовини викидаються
в атмосферу.
У звіті про охорону атмосферного повітря приводяться зведення про стаціонарні джерела
забруднення, що характеризують количество уловлених, використаних (утилизованных) і викинутих забруднюючих речовинах, а також ряд інших показників. У звіті не включаються зведення про пересувні джерела забруднення, у тому числі й автотранспорт. Не включаються також
зведення про кількість речовин, що відходять з газами і використаних у технологічних процесах
виробництва продукції як чи сировину напівфабрикатів, як це передбачено проектом певної
технології. Окремо не враховуються речовини, що утворяться й утилизуются при очищенні газів, що відходять від реакторів при виробництві сажі на заводах технічного вуглецю, очищення
газів, що відходять від руднотермических печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних заводах, очиски газів, що відходять від печей «киплячого шару» при виробництві сірчаної
кислоти на хімічних заводах. На підприємствах чорної металургии не враховується окис вуглецю, що міститься в доменному газі, що використовується як технологічне паливо. Не враховуються речовини, уловлені установками і системами «подвійної адсорбції», що використовуються для одержання продукції з газів. З перерахованих випадків утворення і викидів речовин, обліку підлягають тільки забруднюючі речовини, що надходять в атмосферу в результаті неповного уловлювання і потоків газу через негерметичність технологічного устаткування.
Обліку підлягають усі забруднюючі речовини, що містяться в газах, що відходять від стаціонарних джерел забруднення і тих, що існують в аспирационном повітрі. Кількість забруднюючих речовин за звітний період (усього, твердих, газоподібних і рідких і по окремим інградієнтам) указують на основі інструментальних вимірювань і розрахунків, проведених відповідно
до галузевих методик, затвердженими у встановленому порядку.
У звітності приводяться зведення про джерела викидів шкідливих речовин. До нас відноситься спеціальне устаткування (труби, аераційні ліхтарі, вентиляційні шахти тощо) через яке
здійснюється викід шкідливих речовин в атмосферу, тобто організовані джерела. Сюди включаються терикони і відвали, що горять (порошать), резервуари, джерела, шкідливі речовини, від
який надходять в атмосферне повітря в результаті негерметичности технологічного устаткування, газоводов та інших неорганізованих джерел.
Статистичний облік в області охорони атмосферного повітря від забруднення ведеться по
чотирьох розділах показників.
Перший розділ включає наступні показники:
9 кількість шкідливих речовин, що надходять в атмосферу від всіх організованих і неорганізованних джерел без очищення, а також тих неуловлених шкідливих речовин, що пройшли
через непризначені для їх уловлювання газоочистні і пилевловлюючі установки очищення газу;
9 кількість шкідливих речовин, що надходять в атмосферу через спеціальні пристрої
(труби, вентиляційні установки, аераційні ліхтарі тощо) але не піддаються при цьому очищенню, а також тих шкідливих речовин, що неуловлюються, що пройшли через непризначені для
їхнього уловлювання газоочистні і пилевловлюючі установки;
9 фактична кількість уловлених шкідливих речовин у звітному році, крім речовин, що
396

уловлюються для виробництва продукції, планованої підприємству;
9 кількість шкідливих речовин, повернутих у чи виробництво використаних для одержання товарного чи продукту реалізованих на сторону;
9 загальне колочество шкідливих речовин, у тому числі твердих, газоподібних, рідких і
по домішках, що надійшла в атмосверу, як після очищення, так і викинутих без очищення. Правильність визначення цього показника встановлюється різницею відповідних показників.
9 При відсутності на підприємстві очисних установок у відповідних графах ставиться
прочерк. Окремим рядком відбиваються сумарні дані по летучих органічних сполуках (ЛОС),
перелік яких приведений у «Інструкції про порядок складання звіту про охорону атмосферного
повітря».
В другому розділі «Викиди в атмосферу специфічних забруднюючих речовин, тонн/рік,
СПОВ-0844» окремо показуються викиди в атмосферу ряду специфічних забруднюючих речовин. Указуються назва і код відповідного забруднюючого речовини, викинутої підприємством,
а також конкретне значення домішки. Приводяться зведення по всіх специфічних речовинах,
що викидаються в атмосферу підприємством відповідно до «Переліку специфічних речовин,
дані про викиди які підлягають першочерговому відображенню в звітності в розделе 2». Цей
перелік також приводиться в Інструкції.
Третій розділ «Джерела викидів шкідливих речовин в атмосферу» заповнюють усі підприємства незалежно від того, мають вони встановлені нормативи, знаходяться вони на стадії чи
розробки робота з них узагалі не проводиться. Роздягнув включає наступні показники:
♦ загальна кількість стаціонарних джерел викидів (включаючи неорганізовані), що розміщені на підприємстві;
♦ окремо виділяються зведення про організовані джерела викидів забруднюючих речовин;
♦ загальна кількість забруднюючих речовин, що надійшли в атмосферу від усіх джерел
вибросов.
У четвертому розділі «Виконання заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу» відображається виконання підприємством передбачених до завершення в звітному році заходів щодо скорочення кількості забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. Сюди входять завдання, установлені державними програмами, постановами державних і
місцевих керівних органів, розпорядженнями контролюючих чи організацій самим підприємством. Ці заходи включаються в звіт незалежно від рівня їхнього фактичного виконання. Вказується конкретне найменування промислового підприємства (технологического процесу, лінії,
устаткування тощо) на який здійснюються воздухоохранные заходу, а також код групи, що відповідає категорії заходу, у відповідності з діючим переліком.
Крім цього показується загальна сума витрат по калькуляції на проведення усіх повітреохоронних заходів, по всіх джерелах фінансування. Відбивається фактичне освоєння засобів з
початку освоєння заходів, при цьому враховуються витрати з усіх джерел фінансування. Приводиться розрахункове річне скорочення кількості забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферу, що передбачалося досягти при здійсненні даного заходу з планового моменту його
впровадження до кінця звітного періоду. Указується кількість забруднюючих речовин, що викидаються
в атмосферу, по фактичним даним, отриманим за результатами осуществления заходу з моменту його
фактичного впровадження до кінця звітного періоду.
♦♦♦♦♦
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4.12. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО НАЛЕЖАТЬ
ДО ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і діючих підприємствах:
• необхідних споруд для очищення стічних вод, то утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства;
• дослідних та дослідно-промислових установок, пов'язаних з розробленням методів
очищення стічних вод;
• берегових споруд для прийому та очищення з плавзасобів господарсько-побутових стічних вод (в тому числі баластних та лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення;
• систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
• систем водопостачання з замкнутими циклами з поверненням для потреб технічного
водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення (включаючи
оборотні системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів);
• оборотних систем виробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств;
• споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання.
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої
технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.
Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та
виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг.
Будівництво розсіюючих випусків очищених стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому забрудненню водойм.
Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований режим роботи самовиливних
артезіанських свердловин.
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення.
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод.
Розроблення методик, технологій, установок, обладнання, приладів контролю, проведення
робіт з очищення водних ресурсів, забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх знезараження.
Розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів, оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і
скидів шкідливих речовин у водні ресурси.
Охорона атмосферного повітря
Будівництво установок, розроблення і виробництво пристроїв для вловлювання і знешкодження шкідливих речовин з газів, що виділяються з технологічних агрегатів і вентиляційного
повітря, безпосередньо перед викидом їх в атмосферу.
Будівництво дослідних та дослідно-промислових установок для розроблення методів
очищення газів, що відводяться від джерел шкідливих викидів в атмосферу.
Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу та пунктів контролю і спостереження за
забрудненням атмосферного повітря.
Спорудження і оснащення контрольно-регулювальних пунктів для перевірки і зниження
токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів.
Створення та впровадження пристроїв для знешкодження та знедимлення відпрацьованих
газів двигунів транспортних засобів.
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Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища.
Охорона і раціональне використання земель
Рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель.
Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням.
Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж
водних об'єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів, тощо) та полезахисних смуг.
Охорона раціональне використання мінеральних ресурсів
Розроблення технологій і обладнання для вилучення супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, розкривних і вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів при газо- і водоочищенні та будівництво відповідних установок.
Заходи, пов'язані з селективним видобуванням і зберіганням корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід, відходів виробництва, що містять компоненти, які тимчасово не використовуються у народному господарстві, але є потенційно корисними.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.
Ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження.
Заходи з озеленення міст і сіл. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Будівництво споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для
збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків.
Будівництво установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції
з відходів виробництва та побутових відходів.
Будівництво комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об'єктів для знешкодження та
захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та
інших відходів.
Будівництво цехів утилізації осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах.
Будівництво установок знешкодження та утилізації шламів.
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза,
організація праці
Розроблення та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.
Розроблення державних і регіональних екологічних програм.
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють
зазначені у переліку природоохоронні заходи.
Розроблення екологічних стандартів і нормативів.
Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів
та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.
Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів.
Проведення екологічної експертизи.
Утримання та оснащення природоохоронних організацій обладнанням, спеціальними транспортними засобами, стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів, працівників підприємств, організацій і установ та громадських інспекторів у галузі охорони
навколишнього природного середовища та поліпшення умов їх праці.
♦♦♦♦♦
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ДОДАТКИ
Д о д а т о к 1. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА
РОЗВИТОК (РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО)
Конференція ООН з питань навколишнього середовища та розвитку, що проходила в Ріоде-Жанейро з 3 по 14 червня 1992 р.,
• підтверджуючи Декларацію Конференції ООН з питань оточуючого людину середовища,
прийняту в Стокгольмі 16 червня 1972 р.,
• і прагнучи її розширити з метою встановлення нового і рівноправного глобального партнерства через вихід на новий рівень кооперації держав, базових суспільних секторів і людей,
• діючи в напрямі виконання міжнародних угод, які враховують інтереси всіх і захищають
цілісність глобальної системи екології та розвитку,
• визнаючи цілісність і взаємозв’язок природи на Землі — нашої оселі, проголошує:
Принцип 1. Людина стоїть у центрі уваги сталого розвитку. Вона має право на здорове і
продуктивне життя в гармонії з природою.
Принцип 2. Відповідно до Уставу ООН і принципів міжнародного права держави мають
суверенне право на експлуатацію власних ресурсів згідно з власною політикою щодо довкілля
та розвитку, і несуть відповідальність за забезпечення того, що діяльність у межах їх юрисдикції чи контролю не завдає шкоди довкіллю інших держав чи територій поза межами державної
юрисдикції.
Принцип 3. Право на розвиток повинно реалізовуватися таким чином, щоб справедливо
задовольняти потреби теперішніх та майбутніх поколінь стосовно довкілля і розвитку.
Принцип 4. Для того, щоб досягти сталого розвитку, охорона довкілля повинна становити
невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися ізольовано від нього.
Принцип 5. Усі держави і люди повинні об’єднувати свої зусилля у вирішенні надзвичайно важливої проблеми викорінення бідності з метою зменшення різниці в рівнях життя і кращого задоволення потреб більшості людей світу, що є незаперечною вимогою сталого розвитку.
Принцип 6. Особливому становищу та потребам країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених та найбільш екологічно вразливих, повинен надаватися особливий пріоритет.
Міжнародні заходи у сфері навколишнього середовища та розвитку повинні також враховувати
інтереси та потреби всіх країн.
Принцип 7. Держави повинні співпрацювати в дусі глобального партнерства для збереження, охорони та відновлення здорового і цілісного стану екосистеми Землі. Держави мають
спільні, але при цьому диференційовані обов’язки з огляду на різні частки участі в глобальній
екологічній деградації. Розвинені країни усвідомлюють відповідальність, яка покладається на
них в умовах міжнародного прагнення до сталого розвитку, зважаючи на вплив, який вони чинять на глобальне навколишнє середовище, а також враховуючи теxнології та фінансові ресурси, якими вони володіють.
Принцип 8. Для того, щоб досягти сталого розвитку та вищої якості життя для всіх людей
держави повинні зменшувати кількість нестабільних моделей виробництва та споживання і відмовлятися від них, сприяючи належній демографічній політиці.
Принцип 9. Держави повинні об’єднувати свої зусилля в зміцненні процесу нарощування
внутрішніх можливостей для сталого розвитку шляхом поліпшення наукового розу процесів,
що відбуваються, обміну науковими і технічними знаннями, а також шляхом прискорення розроблення, запозичення, поширення та передання технологій, в тому числі нових та інноваційних технологій.
Принцип 10. Екологічні проблеми найкраще вирішуються за участю всіх зацікавлених
громадян на відповідному рівні. На національному рівні кожен індивідуум повинен мати належний доступ до інформації стосовно довкілля, якою володіють органи державної влади, в тому
числі до інформації про небезпечні речовини, матеріали та види діяльності, а також повинен
мати можливість брати участь у процесах прийняття рішень. Держави повинні сприяти обізна400

ності та участі громадськості і полегшувати ці процеси, роблячи інформацію широкодоступною. Повинна бути забезпечена реальна можливість розгляду справ у адміністративному чи судовому порядку, у тому числі справ щодо відшкодування збитків та захисту прав.
Принцип 11. Держави повинні прийняти ефективне законодавство щодо охорони довкілля. Екологічні стандарти, цілі та пріоритети управління повинні бути адекватні екологічній ситуації та умовам розвитку, до яких вони застосовуються. Стандарти, що застосовуються в одних
країнах, можуть бути неприйнятними та невиправданими з економічної та соціальної точки зору в інших, зокрема в країнах, що розвиваються.
Принцип 12. Держави повинні об’єднувати свої зусилля для заснування відкритої міжнародної системи економічної підтримки, що сприятиме економічному зросту та сталому розвитку в усіх країнах, а також для кращого вирішення проблем, пов’язаних з екологічною деградацією. Передбачені торговельною політикою екологічні заходи не повинні бути засобом свавільної та необгрунтованої дискримінації чи прихованого обмеження щодо міжнародної торгівлі.
Слід уникати односторонніх дій щодо захисту від екологічної небезпеки поза межами юрисдикції країни-імпортера. Екологічні заходи, спрямовані на вирішення міждержавних чи глобальних екологічних проблем, повинні, за можливості, грунтуватися на міжнародному консенсусі.
Принцип 13. Держави повинні розробляти внутрішні законодавчі акти щодо юридичної
відповідальності за забруднення та іншу шкоду, завдані довкіллю, а також стосовно компенсацій постраждалим. Держави повинні також невідкладно та рішуче об’єднати свої зусилля для
подальшого розроблення міжнародних законодавчих актів стосовно юридичної відповідальності та компенсацій за несприятливі наслідки, які виникли в результаті діяльності в межах їхньої
юрисдикції чи контролю, або наносять екологічну шкоду територіям поза їхньою юрисдикцією.
Принцип 14. Держави повинні ефективно співпрацювати, щоб перешкоджати чи запобігати перенесенню, переміщенню або передаванню до інших держав будь-яких видів діяльності,
речовин або матеріалів, які спричиняють серйозну екологічну деградацію чи приносять шкоду
здоров’ю людини.
Принцип 15. 3 метою охорони довкілля держави, відповідно до їх можливостей, повинні
широко застосовувати запобіжні заходи. Там, де існуе загроза серйозної чи непоправної шкоди,
брак чи відсутність безперечних наукових фактів не повинні служити причиною відкладання
впровадження економічно обгрунтованих заходів для запобігання екологічній деградації.
Принцип 16. Органи державної влади повинні докладати всіх зусиль для сприяння інтернаціоналізації витрат на охорону довкілля і використанню економічних інструментів, грунтуючись на принципі, за яким суб’єкт, винний у забрудненні, повинен, як правило, компенсувати
витрати на ліквідацію забруднення з належним урахуванням суспільного інтересу і без порушення умов міжнародної торгівлі та інвестування.
Принцип 17. Одним з інструментів державної політики повинно бути оцінювання впливу
на довкілля, здійснюване стосовно пропонованих видів діяльності, які, як передбачається, можуть мати значний шкідливий вплив на довкілля і тому підлягають розгляду компетентним органом державної влади.
Принцип 18. Держави повинні негайно інформувати інші країни про екологічні катастрофи та інші надзвичайні ситуації, що можуть спричинити раптовий шкідливий вплив на довкілля цих країн. Світове співтовариство повинно докладати всіх зусиль для надання допомоги
країнам, що постраждали від цього.
Принцип 19. Держави повинні завчасно та своєчасно повідомляти і надавати відповідну
інформацію державам, яким загрожує небезпека, про діяльність, що може мати на довкілля значний шкідливий вплив, який виходить за межі окремих країн, а також повинні консультуватися
з цими державами на ранній стадії та з повною відвертістю.
Принцип 20. Жінки відіграють життєво важливу роль в управлінні навколишнім середовищем та розвитком. Тому їх повноцінна участь є необхідною для досягнення сталого розвитку.
Принцип 21. Творча наснага, ідеали та мужність молоді всього світу повинні бути мобілізовані на розбудову глобального партнерства з метою досягнення сталого розвитку та забезпечення кращого майбутнього для всіх.
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Принцип 22. Людство та його спільноти, а також інші локальні співтовариства відіграють
життєво важливу роль в управлінні навколишнім середовищем і розвитком завдяки їх знанням
та традиціям. Держави повинні визнавати та належним чином підтримувати їх неповторність,
культуру та інтереси, а також створювати можливість їх ефективної участі в досягненні сталого
розвитку.
Принцип 23. Довкілля, природні ресурси та населення території, що перебуває під гнітом,
пануванням та окупацією, повинні захищатися.
Принцип 24. Війни за своєю суттю мають деструктивний вплив на сталий розвиток. Тому
держави під час збройних конфліктів повинні дотримуватися міжнародного права щодо охорони довкілля і об’єднувати, за необхідності, свої зусилля щодо його подальшого розвитку.
Принцип 25. Мир, розвиток та охорона довкілля є взаємозалежними і нероздільними.
Принцип 26. Держави повинні вирішувати всі свої екологічні суперечності мирним шляхом та відповідними засобами згідно з Уставом ООН.
Принцип 27. Держави та люди повинні сумлінно та в дусі партнерства співпрацювати в
реалізації принципів, закладених у цій Декларації, а також у подальшому вдосконаленні міжнародного права для сприяння сталому розвитку.
♦♦♦♦♦
Додаток 2. ХАРТІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ ПРО
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1. Пріоритети корпорації
Визнавати управління навколишнім середовищем одним з найвищих пріоритетів корпорації та як вирішальний чинник сталого розвитку; визначати політику, програми та правила здійснення діяльності, розумно ставлячись до екологічних проблем.
2. Комплексне управління
Інтегрувати політику, програми та правила в кожний вид підприємницької діяльності як
суттєво важливі елементи управління в усіх його функціях.
3. Процес удосконалення
Постійно вдосконалювати політику, програми та екологічні характеристики, беручи до
уваги технічні досягнення, наукове розуміння, потреби споживачів та очікування суспільства,
виходячи з правових норм як відправної точки, а також застосовувати екологічні критерії в міжнародному масштабі.
4. Навчання працівників
Навчати, готувати та заохочувати працівників діяти, усвідомлюючи особисту відповідальність за навколишнє середовище.
5. Попереднє оцінювання
Оцінювати можливі впливи на довкілля перш ніж починати нову діяльність чи проект, а
також перед демонтажем виробничого об’єкта чи залишенням його місцезнаходження після припинення експлуатації.
6. Продукція чи послуги
Розробляти і поставляти продукцію чи послуги, які не мають шкідливого впливу на довкілля та є безпечними стосовно сфери їх передбаченого використання і ефективними щодо
споживання енергії і природних ресурсів, а також такі, відходи від яких можуть бути рециркульовані, повторно використані чи безпечно заховані.
7. Консультування замовників
Консультувати і, де це доцільно, навчати замовників, торговельні організації та громадськість правилам безпечного використання, транспортування, складування та утилізації продукції, що поставляється, і застосовувати подібний підхід до надання послуг.
8. Обладнання і роботи
Розробляти, проектувати та експлуатувати обладнання і виконувати роботи, враховуючи
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необхідність ефективного використання енергії та матеріалів, якомога повного використання
невідновлюваних ресурсів, мінімізації несприятливих впливів на довкілля утворюваних відходів, а також враховуючи необхідність безпечного та відповідального захоронення відходів, що
не підлягають утилізації.
9. Дослідження
Проводити чи підтримувати дослідження впливів на довкілля сировини, матеріалів, продукції, процесів, викидів та відходів, пов’язаних з діяльністю підприємства, а також дослідження способів мінімізації несприятливих впливів.
10. Попереджувальний підхід
Модифікувати відповідно до досягнень наукового та технічного прогресу виробництво,
маркетинг, використання продукції, послуг чи іншу діяльність з тим, щоб запобігти серйозній
чи незворотній екологічній деградації.
11. Підрядники і постачальники
Сприяти прийняттю цих принципів підрядниками, що діють від імені підприємства, заохочуючи їх та вимагаючи, де це доречно, поліпшення їхніх методів роботи з тим, щоб узгодити
їх з методами роботи підприємства, а також заохочувати постачальників до ширшого прийняття
цих принципів.
12. Аварійна готовність
Розробляти та підтримувати у всіх випадках існування значної небезпеки плани готовності
до аварійної ситуації спільно з аварійними службами, відповідним органам влади та локальними співтовариствами, визнаючи потенційну можливість поширення негативних екологічних
впливів за межі окремих територій.
13. Поширення технологій
Сприяти поширенню екологічно безпечних технологій та методів управління в промисловому та громадському секторах.
14. Внесок у досягнення загального результату
Брати участь у розвитку державної політики та ділової активності виконанні урядових та
неурядових програм і освітніх ініціатив, що поліпшуватиме екологічну обізнаність та охорону
довкілля.
15. Відкритість
Створювати сприятливі умови для розуміння зацікавленості та потреб, а також для діалогу
з працівниками і громадськістю, запобігаючи та реагуючи щодо потенційних небезпеки та
впливу на довкілля робіт, продукції, відходів чи послуг, у тому числі небезпеки і впливу, що
мають міжтериторіальний і глобальний характер.
16. Відповідність та звітування
Вимірювати екологічні характеристики; проводити регулярні оцінювання відповідності
внутрішньофірмовим вимогам, правові принципам, а також періодично надавати відповідну інформації акціонерам, працівникам, органам влади та громадськості.
♦♦♦♦♦
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Додаток 3. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
З ПИТАНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Д3.1. Міжнародні конвенції та угоди
Лондонські поправки до Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий
шар (прийнята у 1987 р., Монреаль, Канада), Закон України про ратифікацію поправок до протоколу від 22.11.96 р.
Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів
та їх видаленням (прийнята у 1989 р., Базель, Швейцарія), Закон України про приєднання від
01.07.99 р.
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (прийнята 21.04.92 р., Бухарест,
Румунія).
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (прийнята 11.06.92 р., Ріо-де-Жанейро,
Бразилія), Закон України про ратифікацію конвенції від 29.10.96 р.).
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер
(прийнята у 1992 р., Хельсінки, Фінляндія), Закон України про приєднання від 01.07.99 р.
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
(прийнята у 1994 р., Експо, Фінляндія), Закон України про ратифікацію від 19.03.99 р.
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття Рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (прийнята у 1998 р., Орхус, Данія), Закон України про ратифікацію від 06.07.99 р.
Д3.2. Європейські директиви і постанови
Якість повітря
Рамкова про якість повітря, 96/62/ЕС
Свинець, 82/884/ЕЕС (з поправками)
Окис азоту, 85/203/ЕЕС (з поправками)
Тропосферне озонне забруднення, 92/72/ЕЕС
Викиди від автомобілів, 70/220/ЕЕС (з поправками)
ЯКІСТЬ ВОДИ
Міські стічні води, 91/271/ЕЕС
Нітрати, 91/676/ЕЕС
Речовини, небезпечні для водного середовища, 76/464/ЕЕС
Скиди ртуті від хлорно-лужних технологій, 82/176/ЕЕС
Скиди кадмію, 83/513/ЕЕС
Питна вода, 80/778/ЕЕС (з поправками)
Вимірювання та вибірковий контроль за питною водою, 79/869/ЕЕС (з поправками)
Підземні води 80/68/ЕЕС (з поправками)
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Методики контролю відходів диоксиду титану, 82/883/ЕЕС
Гармонізація екологічних програм, 92/112/ЕЕС
Рамкова Директива про відходи 75/442/ЕЕС (з поправками)
Небезпечні відходи, 91/689/ЕЕС (з поправками)
Осади стічних вод та грунт, 86/278/ЕЕС (з поправками)
Боротьба з промисловим забрудненням та управління ризиком
Забруднення повітря від промислових установок, 84/360/ЕЕС (з поправками)
Положення про еко-маркування, ЕЕС/880/92
Хімічні продукти та генетично модифіковані організми
Азбест, 87/217/ЕЕС
Умисний викид, 90/220/ЕЕС (з поправками)
Положення про існуючі речовини, ЕЕС/793/93
Положення, де визначаються принципи оцінки ризиків, ЕС/1488/94
Положення про речовини, що руйнують озоновий шар, ЕС/3093/94
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Д3.3. Законодавчі та нормативно-правові документи України
Конституція України від 28.06.96 р.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.92 р.
Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.95 р.
Земельний кодекс України від 13.03.92 р.
Водний кодекс України від 06.06.95 р.
Лісовий кодекс України від 26.01.94 р.
Кодекс України про надра від 27.07.94 р.
Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон (Постанова КМУ від 20.03.95 р. № 198)
Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від забруднення і засмічення
(Постанова КМУ від 29.02.96 р. № 269)
Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого впливу на атмосферне повітря
(Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 року № 1092)
Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (Постанова КМУ від 27.07.95 р. № 554)
Про впорядкування ввезення в Україну і транзиту через її територію відходів (вторинної
сировини) (Постанова КМУ від 22.02.94 р. № 117)
Про вдосконалення регулювання безпеки транспортування радіоактивних речовин (Постанова КМУ від 28.01.94 р. № 42)
♦♦♦♦♦
Додаток 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ISO З КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

Д4.1. Міжнародні стандарти ISO загального призначення
ISO 30:1981. Терміни та визначення, що відносяться до стандартних зразків.
ISO 33:1989. Використання сертифікованих стандартних зразків.
ISO 35:1989. Сертифікація стандартних зразків. Основні та статистичні принципи.
ISO/IEC43-1...2. Перевірка професійного рівня шляхом міжлабораторних порівняльних
випробувань (дві частини).
ISO 3435-1…3. Статистика. Словник та умовні позначення (три частини).
ISO 5725-1…6. Точність методів аналізу. Визначення повторюваності і відтворюваності
стандартного метода аналізу міжлабораторними випробуваннями” (шість частин).
Д4.2. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості води
ISO 3696:1987. Вода для лабораторного аналізу. Технічні умови і методи випробувань.
ISO 5663:1984. Якість води. Визначення азоту по Кьельдалю. Метод після мінералізації
селеном.
ISO 5664:1984. Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції і титрування.
ISO 5666-1:1983. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої
атомної абсорбційної спектрометрії. Частина I. Метод мінералізації перманганатом-пероксибісульфатом.
ISO 5666-2:1983. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої
атомної абсорбційної спектрометрії. Частина 2. Метод мінералізації ультрафіолетовим
опроміненням.
ISO 5666-3:1984. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої
атомної абсорбційної спектрометрії. Частина 3. Метод визначення після мінералізації.
ISO 5667-1:1980. Якість води. Відбір проб. Частина 1. Посібник зі складання програм добору проб.
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ISO 5667-2:1991. Якість води. Відбір проб. Частина 2. Посібник зі складання методик
вибіркового контролю.
ISO 5667-3:1994. Якість води. Відбір проб. Частина 3. Посібник зі збереження і поводження з пробами.
ISO 5667-4:1987. Якість води. Відбір проб. Частина 4. Керівництво щодо відбору проб із
природних і штучних озер.
ISO 5667-5:1991. Якість води. Відбір проб. Частина 5. Посібник з відбору проб питної води
і води, що використовується у виробництві харчових продуктів і напоїв.
ISO 5667-6:1990. Якість води. Відбір проб. Частина 6. Посібник з відбору проб з рік і водяних потоків.
ISO 5667-7:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 7. Посібник з відбору проб води і паракотельних установок.
ISO 5667-8:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 8. Посібник з відбору проб вологих
опадів.
ISO 5667-9:1992. Якість води. Відбір проб. Частина 9. Посібник з відбору проб морських
вод.
ISO 5667-10:1992. Якість води. Відбір проб. Частина 10. Посібник з відбору проб стічних
вод.
ISO 5667-11:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 11. Посібник з відбору проб
ґрунтових вод.
ISO 5667-12:1995. Якість води. Відбір проб. Частина 12. Посібник з відбору проб донних
відкладень.
ISO 5813:1983. Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод.
ISO 5814:1990. Якість води. Визначення розчиненого кисню. Метод електрохімічного датчика.
ISO 5815:1989. Якість води. Визначення біохімічної потреби в кисню через 5 діб (БПКз).
Метод розведення і посівів.
ISO 5961:1994. Якість води. Визначення кадмію атомно-абсорбційною спектрометрією.
ISO 6058:1984. Якість води. Визначення змісту кальцію. Титриметричний метод із застосуванням ЕТДА.
ISO 6059:1984. Якість води. Визначення сумарного змісту кальцію і магнію. Титриметричний метод із застосуванням ЕТДА.
ISO 6060:1989. Якість води. Визначення хімічного споживання кисню.
ISO 6107-1:1996. Якість води. Словник. Частина 1.
ISO 6107-2:1997. Якість води. Словник. Частина 2.
ISO 6107-3:1993. Якість води. Словник. Частина 3.
ISO 6107-4:1993. Якість води. Словник. Частина 4.
ISO 6107-5:1996. Якість води. Словник. Частина 5.
ISO 6107-6:1996. Якість води. Словник. Частина 6.
ISO 6107-7:1997. Якість води. Словник. Частина 7.
ISO 6107-8:1993. Якість води. Словник. Частина 8.
ISO 6222:1988. Якість води. Визначення кількості життєздатних мікроорганізмів.
Підрахунок колоній після посіву усередині чи на поверхні агарового середовища.
ISO 6332:1988. Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний метод із застосуванням
1,10-фенатроліна.
ISO 6333:1986. Якість води. Визначення марганцю. Спектрометричний метод із застосуванням формальдоксима.
ISO 6340:1995. Якість води. Виявлення і кількісне визначення сальмонелли.
ISO 6341:1996. Якість води. Визначення придушення рухливості Daphnia magna Straus
(Cladocera, Crustacea).
ISO 6439:1990. Якість води. Визначення фенольного індексу з 4-аміноантипирином.
Спектрометричні методи після перегонки.
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ISO 6461-1:1989. Якість води. Виявлення і підрахунок спор анаеробних мікроорганізмів,
що відновлюють сульфіт (clostridia). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі.
ISO 6461-2:1986. Якість води. Виявлення і підрахунок анаеробних мікроорганізмів, що
відновлюють сульфіт (clostridia). Частина 2. Метод мембранної фільтрації.
ISO 6468:1996. Якість води. Визначення органічних хлорвмістних інсектицидів,
поліхлорованих біфенилів і хлорбензолів. Газохроматографичний метод після екстракції в
системі “рідина-рідина”.
ISO 6595:1982. Якість води. Визначення загального миш’яку. Спектрофотометричний метод із застосуванням діетилдитіокарбамата срібла.
ISO 6703-1:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального
змісту ціанідів.
ISO 6703-2:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легко
виділюваних ціанідів.
ISO 6703-3:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлористого
ціану.
ISO 6703-4:1985. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 4. Визначення ціанідів
дифузією при рН 6.
ISO 6777:1984. Якість води. Визначення нітритів. Молекулярно-абсорбційний спектрометричний метод.
ISO 6778:1984. Якість води. Визначення амонію. Потенціометричний метод.
ISO 6878-1:1986. Якість води. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод
із застосуванням молибдата амонію.
ISO 7027:1990. Якість води. Визначення мутності.
ISO 7150-1:1984. Якість води. Визначення амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний
метод.
ISO 7150-2:1986. Якість води. Визначення амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод.
ISO 7346-1:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у
відношенні прісноводних риб (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)).
Частина 1. Статистичний метод.
ISO 7346-2:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у
відношенні прісноводних риб (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)).
Частина 2. Напівстатичний метод.
ISO 7346-3:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у
відношенні прісноводних (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 3. Метод безупинного відновлення випробувального розчину.
ISO 7393-1:1985. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 1.
Титриметричний метод із застосуванням М,М-діетил-1,4-фенілендіаміна.
ISO 7393-2:1985. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 2.
Колориметричний метод із застосуванням М,М-діетил-1,4-фенілендіаміна для серійного контролю.
ISO 7393-3:1990. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 3.
Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору.
ISO 7704:1985. Якість води. Оцінка мембранних фільтрів для мікробіологічного аналізу.
ISO 7827:1994. Якість води. Визначення у водному середовищі “граничної” аеробної
біодеградації органічних сполук. Метод аналізу розчиненого органічного вуглецю (ООС).
ISO 7828:1985. Якість води. Методи біологічного відбору проб. Посібник з відбору проб
водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки.
ISO 7875-1:1996. Якість води. Визначення поверхностно-активных речовин. Частина 1.
Визначення аніонних поверхнево-активних речовин спектрофотометричним методом з
метіленовим синім.
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ISO 7875-2:1984. Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 2. Визначення неіоногенних поверхнево-активних речовин з використанням реактиву Драгендрофа.
ISO 7887:1994. Якість води. Визначення кольору.
ISO 7888:1985. Якість води. Визначення питомої електричної провідності.
ISO 7890-1:1986 Якість води. Визначення нітратів. Частина I. Спектрометричний метод з
2,6-діметилфенолом.
ISO 7890-2:1986. Якість води. Визначення нітратів. Частина 2. Спектрометричний метод з
4-фторфенолом після дистиляції.
ISO 7890-3:1988. Якість води. Визначення нітратів. Частина 3. Спектрометричний метод з
використанням сульфосалициловой кіслоти.
ISO 7899-1:1984. Якість води. Визначення і підрахунок фекальних стрептококів. Частина
1. Метод збагачення в рідкому середовищі.
ISO 7899-2:1984. Якість води. Визначення і підрахунок фекальних стрептококів. Частина
2. Метод мембранної фільтрації.
ISO 7980:1986. Якість води. Визначення кальцію і магнію. Атомно-абсорбційний спектрометричний метод.
ISO 8165-1:1992. Якість води. Визначення окремих моновалентних фенолів. Частина 1.
Газохроматографічний метод після концентрування екстракцією.
ISO 8192:1986. Якість води. Випробування по інгібуванню поглинання кисню активованим мулом.
ISO 8199:1988. Якість води. Загальний посібник з оцінки кількості мікроорганізмів на
культуралъному середовищу.
ISO 8245:1987. Якість води. Посібник з визначення загального органічного вуглецю
(ТОС).
ISO 8265:1988. Якість води. Конструкція і застосування пробовідбірника (батометра) для
забору безхребетних організмів із дна обмілілих (дрібних) водойм із прісною водою.
ISO 8288:1986. Якість води. Визначення кобальту, нікелю, міді, цинку, кадмію і свинцю.
Полум’яні атомно-абсорбційні спектрометричні методи.
ISO 8466-1:1990. Якість води. Калібрування і оцінка аналітичних методів визначення
якості. Частина 1. Статистичний аналіз лінійної каліброваної функції.
ISO 8466-2:1993. Якість води. Калібрування і оцінка аналітичних методів визначення
якості. Частина 2. Стратегія калібрування для нелінійних каліброваних функцій.
ISO 8467:1993. Якість води. Визначення перманганатного індексу.
ISO 8692:1989. Якість води. Випробування інгібуванням росту прісноводних водоростей з
використанням Senedesmus subspicatus u Selenastrum capricornutum.
ISO 9174:1990. Якість води. Визначення загального хрому. Атомно-абсорбційні
спектрометричні методи.
ISO 9280:1990. Якість води. Визначення сульфату. Гравіметричні методи з застосуванням
хлориду барію.
ISO 9297:1989. Якість води. Визначення хлориду. Титрування нітратом срібла з хроматным індикатором (метод Мору).
ISO 9308-1:1990. Якість води. Виявлення і кількісний аналіз коліформних організмів,
термостійких коліформних організмів і передбачуваних Еscherichia coli. Частина 1. Метод
мембранної фільтрації.
ISO 9308-2:1990. Якість води. Виявлення і кількісний аналіз коліформних організмів,
термостійких коліформних організмів і передбачуваних Еscherichia coli. Частина 2. Метод
найбільш ймовірного числа чи багатотрубний метод.
ISO 9390:1990. Якість води. Визначення бората. Спектрометричний метод з використанням азометина-н.
ISO 9391:1993. Якість води. Відбір проб з великих глибин для визначення макробезхребетних. Посібник з колонізації (заселення), відбору зразків для якісного і кількісного аналізу.
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ISO 9408:1991. Якість води. Визначення загальної аеробної здатності до біоррозкладу
органічних речовин у водному середовищі. Метод визначення споживання кисню в закритому
респірометрі.
ISO 9439:1990. Якість води. Оцінка граничної здатності органічних речовин до аеробного
біорозкладу у водному середовищі. Метод аналізу виділення диоксиду вуглецю.
ISO 9509:1989. Якість води. Метод оцінки ступеня інгібування
нітрифікації
мікроорганізмами активного мулу в присутності хімікатів і стічних вод.
ISO 9562:1989. Якість води. Визначення адсорбованих органічних галогенів (АОХ).
ISO 9696:1992. Якість води. Визначення сумарної α-активності в несолоній воді.
ISO 9697:1992 Якість води. Визначення сумарної β-активності в несолоній воді.
ISO 9698:1989. Якість води. Визначення активності тритію. Рідинної
метод
сцинтиляційного розрахунку.
ISO 9887:1992. Якість води. Оцінка аеробної біодеградації органічних речовин у водному
середовищі. Напівбезупинний метод активного мулу (SCAS).
ISO 9888:1991. Якість води. Оцінка аеробної здатності органічних речовин до біорозкладу
у водному середовищі. Статистичний метод (Метод Зан-Велленса).
ISO 9963-1:1994. Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної і
часткової лужності.
ISO 9963-2:1994. Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної
лужності.
ISO 9964-1:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 1. Визначення натрію
атомно-абсорбційним спектрометричним методом.
ISO 9964-2:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 2. Визначення калію
атомно-абсорбційним спектрометричним методом.
ISO 9964-3:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 3. Визначення полум’яною емісійною фотометрією.
ISO 9965:1993. Якість води. Визначення селену. Атомно-абсорбційний спектрометричний
метод.
ISO 9998:1991. Якість води. Посібник з оцінки і контролю середовищ мікробіологічних
колоній, застосовуваних у дослідах визначення якості води.
ISO 10048:1991. Якість води. Визначення азоту по Кьельдалю. Метод після мінералізації
сплавом Деварда.
ISO 10229:1994. Якість води. Визначення тривалої токсичності речовин стосовно
прісноводних риб. Метод оцінки впливу речовин на швидкість росту райдужної форелі
[Oncorhynchus mykiss Вальбаума (Теlеоstei, Salmonidae)].
ISO 10253:1995. Якість води. Визначення ефекту уповільнення росту морських водоростей
за допомогою Skeletonenue constatum і Pphaeodactylum tricornutum.
ISO 10260:1992. Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрофотометричні
методи визначення концентрації хлорофілу.
ISO 10301:1997. Якість води. Визначення високолетючих галогенованних вуглеводнів. Газохроматичний метод після рідинної екстракції.
ISO 10304-1:1992. Якість води. Визначення розчинених фторида, хлориду, нітриту, ортофосфата, броміду, нітрату і сульфату методом рідинної іонної хроматографії. Частина 1. Метод
для вод з малими ступенями забруднення.
ISO 10304-2:1995. Якість води. Визначення розчинених броміду, хлориду, нітрату,
нітриту, ортофосфата і сульфату методом рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Метод для
забруднених вод.
ISO 10359-1:1992. Якість води. Визначення фторидов. Частина 1. Метод електрохімічного
зонду для малозабруднених вод.
ISO 10359-2:1994. Якість води. Визначення фторидов. Частина 2. Визначення загального
вмісту неорганічного фтору після випарювання і дистиляції.
ISO 10523:1994. Якість води. Визначення рН.
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ISO 10530:1992. Якість води. Визначення розчинених сульфідів. Фотометричний метод з
використанням індикатора метиленового блакитного.
ISO 10566:1994. Якість води. Визначення алюмінію. Спектрометричний метод із застосуванням пірокатехинного фіолетового.
ISO 10634:1995. Якість води. Посібник з оцінки у водному середовищі
“кінцевої”
біодеградації малорозчинюваних органічних речовин.
ISO 10703:1997. Якість води. Визначення активної концентрації
радіонуклідів
високороздільноздатною γ-спектроскопією.
ISO 10707:1994. Якість води. Визначення у водному середовищі “кінцевої” аеробної
біодеградації органічних сполук. Метод визначення біохімічного споживання кисню (випробування у закритій судині).
ISO 10708:1997. Якість води. Визначення у водному середовищі “кінцевої” аеробної
біодеградації органічних сполук. Метод визначення біохімічного споживання кисню у
двофазній закритій судині.
ISO 10712:1995. Якість води. Визначення інгібуючої дії компонентів води на бактерії. Випробування інгібуванням розмноження бактерій (Рseudomonas)
ISO 11083:1994. Якість води. Визначення хрому VI. Спектрометричний метод із застосуванням 1,5-діфенілкарбазиду.
ISO 11423-1:1997. Якість води. Кількісний аналіз бензолу і його похідних. Частина 1. Метод хроматографичесного аналізу в газовій фазі після екстракції.
ISO 11423-2:1997. Якість води. Кількісний аналіз бензолу і його похідних. Частина 2. Метод хроматографічного аналізу в газовій фазі під розрядженням.
ISO 11732:1997. Якість води. Визначення амонію і азоту. Метод проточного аналізу і спектрометричного визначення.
ISO 11733:1995. Якість води. Оцінка видалення і біорозкладу органічних сполук у водному середовищі. Випробування на відтворення активного мулу.
ISO 11734:1995. Якість води. Визначення “кінцевого” анаеробного біорозкладу органічних
сполук у здатному до переробки мулі. Метод вимірювання виділення біогазу.
ISO 11885:1996. Якість води. Визначення 33 елементів атомно-емісійною спектрометрією
з індуктивно-зв’язанною плазмою.
ISO 11923:1997. Якість води. Визначення зважених часток фільтрацією через скловолокнистий фільтр.
ISO 11969:1996. Якість води. Визначення миш’яку. Метод атомно-абсорбційної
спектрометрії.
ISO 11905-1:1997. Якість води. Визначення азоту. Частина 1. Метод окисної мінералізації.
ISO 11905-2:1997. Якість води. Визначення азоту. Частина 2. Визначення зв’язаного азоту
після окислювання і спалювання до диоксиду азоту.
ISO 11923:1997. Якість води. Визначення зважених часток фільтрації через словолокнистий фільтр.
ISO 12020:1997. Якість води. Визначення алюмінію. Метод атомно-абсорбційної
спектрометрії.
ISO 13395:1996. Якість води. Визначення нітратного і нитритного азоту та їх сумарного
змісту проточним аналізом.
Д4.3. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості повітря
ISO 4219:1979. Якість повітря. Визначення газоподібних сірчистих з’єднань у навколишньому повітрі. Устаткування для відбору проб.
ISO 4220:1983. Повітря атмосферне. Визначення показника забруднення повітря
газоподібними кислотами. Титриметричний метод визначення ломки еквіваленності із застосуванням індикатора чи потенціометра.
ISO 4221:1994. Якість повітря. Визначення масової частки концентрації диоксиду сірки в
навколишньому повітрі. Спектрофотометрический метод із застосуванням торина.
ISO 4225:1994. Якість повітря. Загальні положення. Словник.
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ISO 4226:1993. Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання.
ISO 4227:1989. Планування контролю якості повітря.
ISO 6767:1990. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації диоксиду сірки.
Метод із застосуванням тетрахлормеркурата і парарозаниліну.
ISO 6768:1985. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації диоксиду азоту.
Модифікований метод Грисса-Зальцмана.
ISO 6879:1995. Якість повітря. Робочі характеристики і відповідні поняття, пов’язані з методами вимірювання якості повітря.
ISO 7168:1985. Якість повітря. Представлення даних про якість навколишнього повітря в
буквено-цифровій формі.
ISO 7708:1995. Якість повітря. Визначення фракційного складу часток при відборі проб
для оцінки санітарно-гігієнічного стану.
ISO 7934:1489. Викиди газоподібні промислові. Визначення масової концентрації диоксиду сірки. Метод із застосуванням перекису водню, перхлорату барію і торина.
ISO 7935:1992. Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації диоксиду
сірки. Характеристики автоматизованих методів вимірювання.
ISO 7996:1985. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації окислів азоту. Метод хемілюмінесценції.
ISO 8186:1989 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації окису вуглецю. Метод газової хроматографії.
ISO 8518:1990. Повітря робочої зони. Визначення часток свинцю і з’єднань свинцю методом полум’яної атомної абсорбційної спектрометрії.
ISO 8672:1993. Повітря робочої зони. Визначення кількісної концентрації
повітряпереносимих неорганічних волокон фазовою контрастною оптичною мікроскопією. Метод мембранної фільтрації.
ISO 8756:1994. Якість повітря. Обробка даних про температуру, тиск і
відносну
вологість.
ISO 8760:1990. Повітря робочої зони. Визначення масової концентрації окису вуглецю.
Метод із застосуванням індикаторних трубок для швидкого відбору проб із прямою індикацією.
ISO 8761:1989. Повітря робочої зони. Визначення масової концентрації диоксиду азоту.
Метод з використанням індикаторних трубок для швидкого відбору проб із прямою індикацією.
ISO 8762:1988. Повітря робочої зони. Визначення вінілу-хлориду. Метод газової
хроматографії з застосуванням поглинального стовпчика з активованим вугіллям.
ISO 9096:1992. Якість повітря. Стаціонарні джерела викидів. Визначення концентрації і
швидкості витікання окремих часток у газонесучому потоці. Ручний гравіметричний метод.
ISO 9169:1994. Повітря атмосферне. Визначення експлуатаційних характеристик
вимірювальних методів.
ISO 9359:1989. Якість повітря. Метод розшарованої вибірки для оцінки якості навколишнього повітря.
ISO 9486:1991. Повітря робочої зони. Визначення летучих хлорованих вуглеводнів. Метод
поглинального стовпчика з активованим деревним вугіллям/рідинної десорбції/ газової
хроматографії.
ISO 9487:1991. Повітря робочої зони. Визначення летучих ароматичних вуглеводнів. Метод поглинального стовпчика з активованим деревним вугіллям (рідинної десорбції) газової
хроматографії.
ISO 9835:1993. Повітря атмосферне. Визначення індексу чорного диму.
ISO 9855:1993. Повітря атмосферне. Визначення вмісту свинцю. Метод атомної
абсорбційної спектрометрії.
ISO 10155:1995. Стаціонарні джерела викидів. Автоматичний моніторинг масові
концентрації часток. Представлення даних методів випробувань і технічних вимог.
ISO 10312:1995. Повітря атмосферне. Визначення азбестових волокон. Метод прямого
спостереження електронною мікроскопією.
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ISO 10313:1993. Повітря атмосферне. Визначення озону. Метод хемілюмінесценції.
ISO 10396:1993. Стаціонарні джерела викидів. Відбір зразків для автоматичного визначення концентрацій газів.
ISO 10397:1993. Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів азбестових заводів.
Метод підрахунку волокон.
ISO 10780:1994. Стаціонарні джерела викидів. Визначення швидкості витрати газового потоку.
ISO 10849:1996. Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації окислів
азоту. Характеристика і калібрування автоматизованих вимірювальних систем.
ISO 11041:1996. Повітря робочої зони. Визначення миш’яку, з’єднань миш’яку, трехокиси
миш’яку. Метод безупинного утворення арсину з атомною абсорбційною спектрометрією.
ISO 11174:1996. Повітря робочої зони. Визначення часточок кадмію і з’єднань кадмію.
Метод полум’яної і електротермической атомної абсорбційної спектрометрії
Д4.4. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості грунтів
ISO 10381-6:1993. Якість ґрунту. Вибір проб. Частина 6. Посібник з відбору, поводження і
збереження ґрунту для оцінки в лабораторії аеробних мікробіологічних процесів.
ISO 10390:1994. Якість ґрунту. Визначення рН.
ISO 10573:1995. Якість ґрунту. Визначення змісту води в ненасиченій зоні. Метод
нейтронної глибинної проби.
ISO 10693:1995. Якість ґрунту. Визначення змісту карбонату. Об’ємний метод.
ISO 10694:1995. Якість ґрунту. Визначення органічного і загального вуглецю після сухого
спалювання.
ISO 11046:1994. Якість ґрунту. Визначення змісту мінеральної олії. Метод інфрачервоної
спектрометрії і газової хроматографії.
ISO 11048:1995. Якість ґрунту. Визначення водорозчинного і кислоторозчинного сульфату.
ISO 11074-1:1996. Якість ґрунту. Словник. Частина 1. Терміни і визначення із захисту і забрудненням ґрунту.
ISO 11260:1994. Якість ґрунту. Визначення катіонообмінної ємності і базового насичення.
Метод із застосуванням розчину хлориду барію.
ISO 11261:1995. Якість ґрунту. Визначення загальної кількості азоту. Модифікований метод Кьельдаля.
ISO 11263:1994. Якість ґрунту. Визначення фосфору. Спектрометричне визначення розчинного фосфору в розчині бікарбонату натрію.
ISO 11265:1994. Якість ґрунту. Визначення питомої електричної проідості.
ISO 11266:1994.Якість ґрунту. Посібник з лабораторних випробувань хімікатів у ґрунті в
аеробних умовах.
ISO 11268-1:1993.Якість ґрунту. Визначення впливу загрязнителей на земляних хробаків
(Еlsenia fetida). Частина 1. Визначення гострої токсичності із застосуванням штучного субстрату ґрунту.
ISO 11269-1:1993. Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на флору ґрунту. Частина 1. Метод вимірювання затримки росту кореня.
ISO 11269-2:1995. Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на флору ґрунту. Частина 2. Метод визначення впливу хімікатів на розвиток і зріст рослині.
ISO 11276:1995. Якість ґрунту. Визначення тиску води в порах. Тензометричний метод.
ISO 11464:1994. Якість ґрунту. Попередня обробка проб перед фізико-хімічним аналізом.
ISO 11465:1993. Якість ґрунту. Визначення масового змісту сухої речовини і води.
Гравіметричний метод.
ISO 11466:1995. Якість ґрунту. Екстракція слідів елементів, розчинних у воді.
ISO 13536:1995. Якість ґрунту. Визначення потенційної катіонообмінної ємності і здатних
до обміну катіонів із застосуванням буферного розчину хлориду барію при рН 8,1.
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ISO 14231:1997. Якість ґрунту. Біологічні методи. Визначення азотної мінералізації і нітрофікації в ґрунтах і вплив хімікатів на ці процеси.
ISO 14239:1997. Якість ґрунту. Методи вимірювання мінералізації органічних хімікатів у
ґрунті в аеробних умовах.
ISO 14240-1:1997. Якість ґрунту. Визначення в ґрунті мікробіологічної біомаси. Частина 1.
Метод респіратора.
ISO 14240-2:1997. Якість ґрунту. Визначення в ґрунті мікробіологічної біомаси. Частина 2.
Метод фумігаційної екстракції.
♦♦♦♦♦
Додаток 5. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Д5.1. Міждержавні та державні стандарти України
ГОСТ 8.315-97. ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.
ГОСТ 8.556-91. ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке.
ГОСТ 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.
ГОСТ 8.568-97. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов.
ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.
ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.
ГОСТ 4212-76. Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.
ГОСТ 4517-87. Реактивы. Методи приготовления вспомогательных реактивов и растворов,
применяемых при анализе.
ГОСТ 4919.1-77. Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов
индикаторов.
ГОСТ 27384-87. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.
ДСТУ 2215-93. Речовини та індикатори.Терміни та визначення.
ДСТУ 2216-93. Речовини та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення
чистоти. Терміни та визначення.
ДСТУ 2501-94. Аналізатори газів для контролю викидів транспортних засобів. Загальні
технічні вимоги і методи випробувань.
ДСТУ 2603-94. Аналізатори газів для контролю викидів промислових підприємств.
Загальні технічні вимоги і методи випробувань.
ДСТУ 2608-94. Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.
ДСТУ 3041-95. Система стандарті у галузі охорони навколишнього середовища та
раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та
визначення.
ДСТУ 3812-98. Система стандарті у галузі охорони навколишнього середовища та
раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і
промислових підприємств. Загальні положення.
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ДСТУ 3831-98. Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи
контролю якості природних вод. Типи та основні вимоги.
ДСТУ 3832-98. Охорона природного середовища. Автоматизовані системи контролю
стічних вод. Типи та основні вимоги.
ДСТУ 3866-99. Грунти. Класифікація грунтів за ступенем вторинної солонцюватості.
ДСТУ 3913-99. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами.
Пробовідбірники автоматичні для відбору усреднених проб природних і стічних вод. Загальні
технічні умови і методи випробувань.
ДСТУ 3920-99. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами.
Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.
ДСТУ 3928-99. Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення.
ДСТУ 3980-2000. Грунти. Фізіко-хімія грунтів. Терміни та визначення.
РД 50-674-88. Методические указания. Метрологическое обеспечение количественного
химического анализа.
РД 52.04.186-89.Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
РД 52.24.66-86. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды.
РД 1.01.808.7.3-88. Методика лабораторного контроля качества измерений состава сточных вод.
МИ 858-85. Методические указания. Метрологическое обеспечение контроля состояния
окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положения.
МИ 2334-95. ГСИ. Смеси аттестованные. Порядок розработки, аттестации и применения.
МИ 2335-95. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.
МИ 2375-96. ГСИ. Образцы для контроля точности результатов измерений показателей
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Общие положения.
МИ 2377-96. ГСИ. Розработка и аттестация методик выполнения измерений.
МИ 2417-97. Оценка качества работы испытательной лаборатории ПП и ПС. Методика
внешнего контроля точности результатов испытаний.
Д5.2. Нормативні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади
Мінекоресурсів України
КНД 211.0.0.007-94. Атестація лабораторій по контролю забруднення природного середовища. Основні положення.
КНД 2-11.1.2.008-94. Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та
технологічних вод.
КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей
стічних та технологічних вод. Основні положення.
РД 211.0.7.011-94. Алгоритми оцінювання характеристик похибки вимірювань за методиками визначення складу та властивостей проб вод. Методичні вказівки
КНД 211.1.4.017-95. Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах.
КНД 211.1.4.021-95. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах.
КНД 211.1.4.022-95. Методика хроматографічного визначення бентіокарбу (сатурну) у
природних водах.
КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом
Грісса в поверхневих та очищених стічних водах.
КНД 211.1.4.024-95. Методика визначення біохімічного споживання кисню після п днів
(БСК) в природних і стічних водах.
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КНД 211.1.4.025-95. Методика визначення карболової. кислоти на газорідинному
хроматографі у природних та стічних водах.
КНД 211.1.4.026-95. Методика турбідіметричного визначення сульфат-іонів в очищених
стічних водах.
КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного визначення нітратів з саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно очищених водах.
КНД 211.1.4.028-95. Методика фотометричного визначення загального фосфору в стічних
водах.
КНД 211.1.4.029-95. Методика фотометричного визначення уротропіну з хромотроповою
кислотою в стічних водах.
КНД 211.1.4.030-95. Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом
Несслера в стічних водах.
КНД 211.1.4.031-95. Методика титриметричного визначення загального азоту в стічних
водах.
КНД 211.1.4.032-95. Методика визначення міді атомно-абсорбційним методом в поверхневих та стічних водах.
КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з
ортофенантроліном в поверхневих та стічних водах.
КНД 211.1.4.035-95. Методика екстракційно-фотометричного визначення міді з
діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих та стічних водах.
КНД 211.1.4.036-95. Методика фотометричного визначення суми летких фенолів в очищених стічних водах.
КНД 211.1.4.037-95. Методика меркурометричного визначення хлоридів в поверхневих і
стічних водах.
КНД 211.1.4.038-95. Методика фотометричного визначення марганцю з персульфатом
амонію у стічних водах.
КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах.
КНД 211.1.4.040-95. Методика фотометричного визначення заліза (III) та заліза (Н,ІП) з
сульфосаліциловою кислотою в стічних водах.
КНД 211.1.4.042-95. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених
речовин) в природних та стічних водах.
КНД 211.1.4.043-95. Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах.
КНД 211.1.4.044-95. Метрологічне забезпечення. Внутрішньолабораторний контроль похибок визначень складу проб води. Методика.
КНД 211.0.0.050-96. Метрологічне забезпечення. Зовнішній контроль якості вимірювань
складу та властивостей проб об'єктів довкілля. Основні положення.
КНД 211.2.4.053-97. Методики визначення складу та властивостей атмосферного повітря
та викидів в нього. Загальні вимоги до розробки.
КНД 211.0.0.061-97. Оцінка стану вимірювань в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
КНД 211.2.4.062-97. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального
використання ресурсів. Метрологічне забезпечення. Внутрішній та зовнішній контроль якості
вимірювань складу і властивостей проб викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Перелік тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей
та забруднюючих речовин промислових викидів в атмосферне повітря.
Перелік атестованих та тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей та забруднюючих речовин проб природних та стічних вод.
Перелік тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей
та забруднюючих речовин проб грунтів та відвалів.
Міністерство охорони здоров’я СРСР
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СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических соединений в почве.
МУ 1424-76. Предельно допустимые концентрации химических соединений в почве
(ПДК).
МУ 2546-82. Предельно допустимые концентрации химических соединений в почве
(ПДК).
МУ 3210-85. Предельно допустимые концентрации химнчесих соединений в почве (ПДК).
НД 1423-76. Методические указания по качественному и количественному определению
канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в продуктах сложного состава.
Держкомгідрометеорології СРСР
РД 52.18.180-89. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли
галоген-органнческих пестицидов, п.п'-ДДТ, п.п'-ДДС, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралин
в пробах почв методом газожидкостной хроматографии.
РД 52.18.188-89. Методические указания. Методика определения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробях почв методом газожидкостной
хроматографии.
РД 52.24.71-88. Методические указания по определению содержания хлорорганических
пестицидов и их метаболитов в донных отложениях.
РД 52.24.80-89. Методические указания по определению нефтепродуктов в донных отложениях.
♦♦♦♦♦
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Додаток 6. Екологічне маркування

Рис. Д8.1

Рис. Д8.2

Рис. Д8.3

Рис. Д8.4

Рис. Д8.5

Рис. Д8.6

Рис. Д8.7

Рис. Д8.8
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Рис. Д8.9

Рис. Д8.10

Рис. Д8.11

Рис. Д8.12

Рис. Д8.13

Рис. Д8.14

Рис. Д8.15

Рис. Д8.16
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Рис. Д8.17

Рис. Д8.18

Рис. Д8.19

Рис. Д8.20

Рис. Д8.21
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата – глобальный
форум сотен ученых, занимающихся проблемой изменения климата. Официальные доклады, вопросы идентификации изменений климата и их причин, прогнозы, оценка влияния на окружающую среду.
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www.unep.ch – Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Образовательные материалы по изменению климата и влиянию на экосистемы. Библиотека
публикаций.
www.who.int – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Образовательно-информационные материалы, включая влияние изменений климата на здоровье человека.
www.oecd.org – Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, объединяющая все развитые страны. Информация о деятельности в области
изменения климата в странах-членах ОЭСР и странах с переходной экономикой.
Методические материалы по нормам, политике и мерам по снижению выбросов
парниковых газов.
www.iea.org – Международное энергетическое агентство. Информация по
вопросам эффективного использования энергии, возобновляемой энергетики и др.
www.npaf.ru – Российская программа организации инвестиций в оздоровление окружающей среды. Материалы по проблеме изменения климата. Материалы
по проекту ГЭФ/МБРР «Российская программа развития возобновляемых источников энергии».
www.eea.eu.dk – Европейское агентство по охране окружающей среды. Методика учета выбросов парниковых газов CORINAIR, данные по странам Европейского союза.
www.lib.noaa.gov – Библиотека Агентства США по исследованию атмосферы
и океана. Широкий спектр материалов и данных об изменениях климата.
www.gefweb.org – Global Environment Facility – Глобальный экологический
фонд (природоохранные проекты, в том числе и по операционной программе 5,
посвященной развитию энергетики и снижению выбросов парниковых газов).
www.meteorf.ru – Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогноз погоды, информация о погодных явлениях, новости и пр.
www.hmn.ru – Метеобюро Москвы и Московской области. Прогноз погоды и
лента метеоновостей и информации по климату для всей России. Климатические
новости, информация о публикациях и пр.
www.prototypecarbonfund.org – Экспериментальный углеродный фонд Всемирного банка. Информация о деятельности и проектах по Киотскому протоколу.
www.carboncredits.nl – Голландская программа ERUPT по закупке единиц
снижения выбросов парниковых газов. Информация о текущем тендере проектов,
выполняемых и планируемых проектах.
Сайты неправительственных организаций
www.panda.org/climate – Всемирный фонд дикой природы – WWF International, климатическая программа. Информация о климатических событиях, влиянии изменений климата на экосистемы, программе WWF – Новая энергетика –
новая жизнь– (PowerSwitch!).
www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы – WWF-Россия. Информация
по широкому спектру проблем охраны природы, в том числе и о климатических
событиях, влиянии изменений климата на экосистемы. Библиотека публикаций, в
частности по проблеме изменения климата.
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www.nopppu.ru – Некоммерческое партнерство «Национальная организация
поддержки проектов поглощения углерода». Новости и аналитические материалы.
Проблемы изменения климата. Энергоэффективность и Киотский протокол. Регионы РФ и стабилизация выбросов парниковых газов. Проект ПРООН.
www.rusrec.ru – Российский региональный экологический центр. Новости и
аналитические материалы. Экономика окружающей среды. Проблемы изменения
климата и Киотский протокол.
www.cenef.ru – Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), г.
Москва. Материалы по энергоэффективности и энергосбережению. Публикации, в
том числе и по проблеме учета и снижения выбросов парниковых газов и Киотского протокола.
www.natcarbon.ru – Национальное углеродное соглашение – ассоциация
российских компаний, заинтересованных в экономически эффективном решении
проблемы изменения климата.
www.environmentaldefense.org – Американская организация «Защита природы». Материалы по экологическим проблемам, включая и изменения климата.
Публикации и материалы о деятельности, свя' занной с парниковыми газами, в
США и других странах.
www.carbonmarketsolutions.com – Сайт для консультаций по практическому
использованию механизмов Киотского протокола, торговли квотами, проектов
совместного осуществления и механизма чистого развития.
www.carbonfund.ru – Энергетический углеродный фонд РАО «ЕЭС России».
Информация о деятельности, материалы по проблеме парниковых газов.
http://accord.cis.lead.org (будет заменен на www.ecoaccord.org) «ЭкоСогласие» – Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития. Хроника
событий. Новости. Информация о международных экологических соглашениях.
Рассылка материалов по экологическим проблемам, включая изменение климата и
Киотский протокол.
Список интернет-сайтов по проблеме глобального изменения климата и
Киотскому протоколу
www.enwl.net.ru – Крупнейшая российская электронная сеть экологических
организаций. Обмен информацией, рассылка материалов, дискуссии по злободневным вопросам.
Специальные климатические дискуссионные и информационные сайты
www.realclimate.org – Ведущий мировой сайт для научных дискуссий по
проблеме изменения климата (поддерживается учеными Годдардовского института NASA, США). Новости, обсуждение любых дискуссионных вопросов, кроме
политических. Вопросы и ответы.
www.climatechange.ru – Образовательно-информационный сайт по проблеме
изменения климата на русском языке.
www.pointcarbon.com – Фактическая информация и аналитические материалы по текущему состоянию мирового углеродного рынка. Новостная лента, библиотека публикаций.

426

www.pewclimate.org – Pew Center on Global Climate Change. Объединяет бизнесменов, политиков и ученых, обеспокоенных проблемой изменения климата.
Материалы по климатической политике, новости, публикации.
www.stabilisation2005.com – Сайт с материалами международной конференции в Великобритании в 2005 г., посвященной научному обсуждению последних
знаний по проблеме изменения климата.
♦♦♦♦♦
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