
ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до
2031 року та плану заходів з її реалізації

1. Замовник
Міністерство інфраструктури України (01135, м.  Київ, просп. Перемоги,

14)

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок
з іншими документами державного планування

Ця Заява стосується проведення процедури стратегічної екологічної оцінки
(СЕО) щодо «Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на
період до 2031 року» та плану заходів з її реалізації. Рівень планування –
галузевий.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України від 20
березня 2018 року № 2354-VIII «Про стратегічну екологічну оцінку» ,
документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна
документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші
програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються
та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого
самоврядування.

Міністерством інфраструктури України розроблено проєкт «Стратегії
розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року»
(далі – проєкт Стратегії) та плану заходів з її реалізації, що пропонується до
затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Проєкт Стратегії, розроблений на виконання статей 5, 7, 11 Закону України
від 03 грудня 2020 року № 1054-IX «Про внутрішній водний транспорт» , є
основою для планування розвитку внутрішнього водного транспорту України
(далі – ВВТ), для впровадження загальнодержавної політики реформ та
застосування принципів гарного врядування, включаючи розвиток
інституційної спроможності та електронного врядування, боротьби з корупцією
та прозорості. Закон України «Про внутрішній водний транспорт» визначає
правові, економічні та організаційні засади функціонування внутрішнього
водного транспорту і спрямований на створення сприятливих умов для його
розвитку, задоволення потреб громадян у доступних, якісних та безпечних
перевезеннях. Відновлення належного функціонування ВВТ вимагає
ефективних і технологічно вдосконалених внутрішніх водних шляхів (далі –
ВВШ) та навігаційних засобів на річках, створення багатофункціональних
портових хабів, допоміжної інфраструктури, а також створення сучасного,
енергоефективного та екологічного «зеленого» вантажного та пасажирського
флоту.

Розвиток ВВТ визначено одним із пріоритетів Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету
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Міністрів України від 30 травня2018 року № 430, та Національної економічної
стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 03 березня2021 року № 179.

Транспортна політика будь-якої держави визначає найважливіші напрями
розвитку транспорту та його інфраструктури в сучасних умовах і в перспективі.
Основу такої політики мають становити пріоритети в створенні належних умов
для задоволення суспільних потреб у перевезеннях пасажирів і вантажів.
Розвиток екологічно чистих видів транспорту, його екологізація повинні стати
головним пріоритетом у транспортній політиці. Закон України «Про транспорт»
виділяє, серед інших завдань, і охорону навколишнього природного середовища
від шкідливого впливу транспорту.

Розвиток внутрішнього водного руху повністю відповідає умовам Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), ратифікованої Законом України від
16 вересня2014 року № 1678-VII, яка передбачає співробітництво в галузі
управління транспортом та розвиток інфраструктури, зокрема, покращення
транспортної мережі та модернізацію інфраструктури (стаття 368); розвиток
галузевих стратегій на основі національної транспортної політики (зокрема,
нормативні вимоги щодо модернізації технічного обладнання та транспортних
парків для дотримання найвищих міжнародних стандартів) щодо річкового
транспорту (стаття 369); зближення національних технічних регламентів,
стандартів і процедур оцінки відповідності з європейськими (стаття 56).

Угода про асоціацію передбачає зобов’язання щодо імплементації 10 актів
законодавства Європейського Союзу (додаток XXXII до глави 7 «Транспорт»
розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»), які сприятимуть
приведенню у відповідність законодавства України у сфері міжнародного
морського та річкового транспорту до законодавства ЄС, а саме: встановлення
єдиних правил у сфері міжнародних перевезень морським та річковим
транспортом, адаптацію законодавства України до чинних нормативно-правових
актів Співтовариства щодо ціноутворення та укладання договорів у сфері
міжнародних та національних перевезень ВВШ, а також вдосконалення якості
послуг. До основних нормативно-правових актів ЄС, що регулюють зазначену
сферу, належать:

Директива (ЄС) 2017/2397 Європейського Парламенту та Ради
від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у
внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та
96/50/ЄС;

Директива 2016/1629 ЄС від 14 вересня2016 року про встановлення
технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до
Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС;

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/44/ЄС від 07
вересня.2005 року про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на
внутрішніх водних шляхах Співтовариства;



3

Директива Ради від 09 листопада 1987 року про доступ до професійної
діяльності оператора перевезень товарів національними і міжнародними
водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та
інших офіційних посвідчень кваліфікації для її здійснення (87/540/ЄЕС).

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання
провести поступове наближення свого законодавства до законодавства ЄС у
відповідності до Додатку XXX Угоди, в якому надається перелік 35-ти
природоохоронних директив ЄС. Вони представляють основну частину
природоохоронного законодавства та політики ЄС, включаючи методи
управління природоохоронною діяльністю, якість повітря та води, поводження з
відходами, промислове забруднення та фактори небезпеки, захист природи
тощо.

Україна є стороною Європейської угоди про міжнародне перевезення
небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ). Закон України
від 17 листопада 2009 року № 1727-VI «Про приєднання до Угоди із
застереженням» було ухвалено для підвищення безпеки міжнародних
перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, для
ефективного сприяння охороні навколишнього середовища за допомогою
запобігання забрудненню внаслідок аварій та подій під час таких перевезень,
для полегшення транспортних операцій і для сприяння розвитку міжнародної
торгівлі. Документи, що додаються до Угоди, містять положення, що
стосуються небезпечних речовин і виробів, перевезення їх в упаковках або
навалом/насипом на борту суден внутрішнього плавання або танкерами, а також
положення, що стосуються будівництва та експлуатації таких суден.

Проєктом Стратегії визначаються концептуальні засади розвитку ВВТ
України.

Основною метою Стратегії є створення конкурентоспроможного,
безпечного та привабливого для бізнесу внутрішнього водного транспорту, що
задовольняє потреби ринку вантажоперевезень.

Основними напрямами Стратегії є:
створення модернізованої, технологічної, ефективної та гарантованої

публічної інфраструктури на внутрішніх водних шляхах (ВВШ), зокрема,
підвищення ефективності роботи судноплавних шлюзів;

створення оптимальної логістичної системи завдяки розвитку логістичних
центрів уздовж судноплавних річок;

створення достатнього, сучасного, екологічного та енергоефективного
флоту, а також належним чином підготовленого та сертифікованого персоналу
для роботи на ньому;

реорганізація системи державного управління, яка забезпечує стабільний
розвиток внутрішнього водного транспорту та ВВШ, зокрема шляхом усунення
дублювання адміністративних функцій центральних органів виконавчої влади
стосовно всіх учасників руху на ВВШ, впровадження системи управління
якістю;
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забезпечення ефективного менеджменту та чіткої адміністративної
структури управління ВВТ, яка була б спроможна оперативно реагувати на
зміни в галузі та економіки в цілому.

Стратегія охоплює період до 2031 року та включає організаційні,
законодавчі, адміністративні та фінансові заходи, які мають бути реалізовані за
короткий (менше року), середній (три роки) терміни та у віддаленій перспективі
(понад три роки).

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови
для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі
щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення
ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі
прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної
частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає
оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої
діяльності.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля, включено, зокрема будівництво:

гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати
судна тоннажністю понад 1 350 тонн;

глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок,
спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях,
придатних для проходження суден тоннажністю понад 1 350 тонн.

До другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля,
включено, зокрема: інфраструктурні проекти:

будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для
перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів
транспорту;

будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів;
будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних

руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських
акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у
протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд;

проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок,
берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;

спеціалізовані морські або річкові термінали;
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яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад
50 суден або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх
охоронних зонах.

Проектом Стратегії передбачається діяльність, спрямована на створення
конкурентоспроможного, безпечного та привабливого для бізнесу внутрішнього
водного транспорту, що задовольняє потреби ринку вантажоперевезень, яка
підлягатиме процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема:

будівництво сталої та достатньої інфраструктури ВВТ, зокрема
ефективного шлюзового господарства на річці Дніпро та іншої стратегічної
інфраструктури ВВШ, приймальних споруд для суднових відходів (у разі
створення нових або розширення існуючих об’єктів, або необхідності
капітального днопоглиблення);

залучення приватних інвестицій у припортову інфраструктуру та розвиток
портів і терміналів уздовж р. Дніпро та інших внутрішніх водних шляхів (ВВШ)
України (в розрізі окремих об’єктів та проведення планової діяльності);

розвиток пасажирських перевезень, туристичної та спортивної
інфраструктури, у тому числі міжнародної, на ВВШ (у разі проведення планової
діяльності);

забезпечення розвитку та модернізації мережі ВВШ, у тому числі
відповідно до міжнародних договорів України, що в свою чергу сприятиме
розбудові сучасної транспортної інфраструктури.

Таким чином, окремі заходи з реалізації Стратегії підлягатимуть процедурі
оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».

4. Ймовірні наслідки: для довкілля, у тому числі для здоров'я
населення; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні
наслідки, у тому числі для здоров’я населення

Відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування в ході здійснення
стратегічної екологічної оцінки» будуть проаналізовані та уточнені потенційні
наслідки реалізації Стратегії, зокрема, будуть оцінені такі:

для здоров'я населення (заходи щодо розвитку та експлуатації портової
інфраструктури та флоту, внаслідок розвитку пасажирського та вантажного
внутрішнього водного транспорту, та його впливів на розвиток соціальної
інфраструктури);

щодо впливів на водні ресурси, зокрема, внаслідок проведення
різноманітних інженерних робіт, включаючи капітальне днопоглиблення,
створення гідротехнічних споруд, бар’єрів, гребель, струєспрямовуючих споруд
тощо;

експлуатація портових потужностей є потенційним джерелом розливу
небезпечних забруднюючих речовин та інертних матеріалів як в технологічних
процесах, так і внаслідок аварійних ситуацій;
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щодо впливів на атмосферне повітря та зміну клімату. Джерелами
негативного впливу є рухомий склад та операції з перевантаження небезпечних
речовин (скраплених газів тощо), нафтопродуктів, сипучих, вантажів, перевозка
хімічних речовин та нафтопродуктів, відходів. Всі види транспорту являють
собою джерело різноманітних видів забруднення, зокрема вони є постійним
джерелом фенолу, монооксиду вуглецю, інших викидів. Велику небезпеку
представляють собою технологічні та аварійні забруднення нафтопродуктами.

Такий аналіз про вплив ВВТ буде проведено в порівнянні з іншими видами
транспорту.

Річковий флот у сучасному своєму стані є джерелом парникових газів.
Існуюча транспортна інфраструктура внутрішнього водного транспорту не
адаптована до стрімких змін клімату. Разом з тим, запропоноване в проєкті
Стратегії оновлення річкового флоту має потенціал позитивного впливу на
зміну клімату, враховуючи можливість заміщення автомобільного транспорту.

Щодо впливів на ґрунти і зміни в землекористуванні, які пов’язані з
будівництвом та розширенням портових та термінальних потужностей,
очкується негативний вплив на зміни фізичних, хімічних і гідрогеологічних
властивостей прилеглих територій. Ерозія річкових берегів також є потенційним
наслідком. Потік наносів, спровокований проходженням рухомого складу,
генерує ерозійні процеси, які можуть завдати шкоди судноплавним каналам,
гідроспорудам, пляжам тощо.

Щодо впливів на морське середовище, зокрема лиманів, будуть оцінений
потенціал факторів, пов’язаних з виносом звислих речовин, зміни структури
наносів, впливу гідротехнічних споруд та діяльності з капітального
днопоглиблення на водні біоценози.

Щодо наслідків поводження з відходами внаслідок експлуатації
гідротехнічних споруд, терміналів, портових потужностей, експлуатації флоту
та берегових служб ВВТ з метою їх мінімізації.

Щодо впливу на середовища існування, флору, фауну, природоохоронні
території та ландшафти, будуть оцінені потенційні впливи на водні,
навколоводні та інші екосистеми, приурочені до них біоценози, рослинні та
тваринні угрупування, цінні та масові види тварин, рослин, інші біотичні
комплекси.

Певний негативний наслідок очкується від діяльності з будівництва
інженерних споруд, портових комплексів, терміналів та пов’язаної з ними
інфраструктури. Так, під час будівництва негативний вплив на водні та наземні
природні комплекси, цінні середовища існування, прибережну зону водно-
болотні угіддя, елементи природно-заповідного фонду та «Смарагдової мережі»
виникатиме через: зміну середовищ існування в місцях, де будуватимуться
гідротехнічні об’єкти; спустошення наземних середовищ існування внаслідок
будівництва під’їзних шляхів для належного доступу до будівельних
майданчиків; спустошення підводних середовищ існування у місцях, де будуть
здійснюватися роботи з капітального днопоглиблення; утилізації будівельних та
інших відходів, що утворюються під час будівництва; створенню потоків
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небезпечних або чужорідних речовин тощо. Негативні наслідки для
біорізноманіття та середовищ існування включають також появу потенційних
бар’єрів для міграції та розсіювання видів (греблі, канали), випрямлення
річкової течії, які можуть прискорити швидкість води, що спричиняє ерозію
русла.

Рух суден з різноманітними параметрами та призначенням може бути
причиною берегової ерозії, витоків забруднюючих речовин, джерелом шуму та
інтродукції інвазійних видів.

Під час здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки від логістичної
діяльності суб’єктів інфраструктури ВВТ, яка очікується відповідно до проєкту
Стратегії, зміни потоків вантажів та пасажирів, що є «стратегічною причиною»
впливів на ландшафти, середовища існування, флору, фауну, об’єкти природно-
заповідного фонду, об’єкти «Смарагдової мережі», міжнародні водно-болотні
угіддя тощо.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі
якщо документ державного планування не буде затверджено

Водний транспорт є одним із найдешевших, а екологічні навантаження на
природні комплекси є найменшими. На водний транспорт в Україні припадає
приблизно 9 % загального вантажообігу, зокрема на ВВТ – 1 %. Для організації
перевезень пасажирів і вантажів використовують природні водні шляхи. В
Україні є великі річки (Дніпро, Південний Буг, Дунай), судноплавним
потенціалом володіє й Дністер. Крім того, Україна є морською державою,
оскільки має вихід до Чорного та Азовського морів.

За радянських часів в Україні довжина всіх річок протяжністю 10 км і
більше дорівнювала 90,4 тис. км. Традиційними у використанні завжди були
судноплавні шляхи Дніпра – 1 013 км та його приток (Десни – 605,5 км і
Прип’яті – 62,5 км), а також Дунаю – 160 км, Південного Бугу – 199 км та інших
малих річок.

Внутрішні річкові водні шляхи України включають річки, визначені
Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного
значення, зокрема, річки Дунай, Дніпро, Дністер тощо.

Формування стратегічних напрямів розвитку ВВТ має бути забезпечено
реалізацією мети, завдань, принципів запропонованої Стратегії на основі
інтегральної взаємодії з іншими провідними соціально-економічними та
екологічними Стратегічними документами міжнародного та національного
рівня.

Так, провідним міжнародним документом, що декларує напрями Світового
розвитку, є резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй
від 25.09.2015 № 70/1 щодо глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 року та
відповідний Указ Президента України від 30 вересня2019 року № 722 «Про Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року».

Європейський Зелений Курс – програма дій Європейської Комісії, в центрі
якої – амбітний план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року.
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Курс закріплений в Комюніке «Європейський зелений курс» (ЄЗК) від
11.12.2019. Основними сферами ЄЗК є клімат, енергетика, транспорт,
промислова політика, нульове забруднення, торгівля, біорізноманіття, сільське
господарство, відходи.

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня2021 року № 179,
визначає, що «…Транспортна система України має потужний ресурс і
передумови для надання великого обсягу транспортних послуг і забезпечення
зручної транспортної логістики.».

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня2018 року
№ 430, неодноразово акцентує увагу на забезпеченні водного транспорту та
визначає серед пріоритетних завдань для розвитку мультимодальних перевезень
часткову переорієнтацію вантажних перевезень на залізничний транспорт та
ВВТ.

Провідними стратегічними документами національного рівня також є:
Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до
2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07
грудня2016 року № 932, а також Стратегія низьковуглецевого розвитку України
до 2050 року, що передбачає стимулювання модернізації водних і річкових
портів шляхом заохочення до впровадження енергоефективних технологій,
вжиття заходів з енергозбереження по всьому технологічному ланцюгу.

Визначені стратегічні документи вимагають створення системи
альтернативних, конкурентних, синергетичних та інтегральних заходів щодо
розвитку внутрішнього водного транспорту. Чисельні виклики для галузі
породжують широке коло альтеративних шляхів щодо її реалізації.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» при
проведенні СЕО будуть розглянуті наступні альтернативи щодо запропонованої
Стратегії:

Базовим варіантом («Варіант розвитку») буде затвердження
запропонованого проєкту Стратегії.

Запропонований проект Стратегії містить:
аналіз поточної ситуації функціонування внутрішніх водних шляхів та

внутрішнього водного транспорту України, що потребують розв'язання;
мету та основні завдання реалізації Стратегії;
фінансове забезпечення реалізації Стратегії;
очікувані результати;
порядок моніторингу впровадження Стратегії і виконання Плану дій.
У процесі здійснення СЕО будуть розглянуті наступні альтернативи:
Альтернатива 1: «Нульовий сценарій. Стагнація» - опис, прогнозування та

оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного
планування, що передбачає оцінку екологічних, техногенних, соціальних загроз
населенню та навколишньому середовищу за його реалізації. Наслідками його
будуть згортання ВВТ внаслідок занепаду інфраструктури ВВШ тощо.
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Альтернатива 2: Варіант «Згортання» передбачає відмову від експлуатації
ВВШ, зокрема, на ділянках Дніпра у зв’язку з можливим у майбутньому
спуском Дніпровських водосховищ.

Оцінка інтегральних наслідків реалізації вказаних альтернативних
варіантів буде відображена у Звіті про СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою дослідження є оцінка негативних впливів діяльності,
пов’язаної з реалізацією Стратегії, на навколишнє середовище та здоров'я
населення, можливі реакції екосистем та біоценозів на прямий чи
опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального
природокористування в сфері внутрішнього водного транспорту.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись
вищевказані методи, зокрема буде здійснено: збір та аналіз інформації про
поточний стан довкілля, включаючи значення ключових екологічних
показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Стратегії з
точки зору екологічної ситуації; проведення оцінки впливу проєкту Стратегії на
складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

Методи дослідження, що заплановані, об’єднуються у три групи: логічні
(методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії тощо) і формалізовані
(статистичний, екстраполяційний і метод моделювання) та інші.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають
можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.
Сутність його полягає в отриманні та спеціалізованому обробленні прогнозних
оцінок об’єкта шляхом збору та аналізу фактичної інформації та опитування
висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки,
виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру
розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при
короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час
розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні
кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з
подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку в
прогнозованому періоді.

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з
урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний
період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та
напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори,
від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з
прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін
довкілля під дією певних факторів.

Оцінка величини і значимості впливів. Методичний підхід до оцінки
значущості впливів заснований на оцінці всіх виявлених впливів за єдиними
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якісними та кількісними критеріями, що відображають величину впливу
(включаючи інтенсивність, просторове та часове охоплення, оборотність,
ймовірність настання) і чутливість реципієнта (включаючи важливість,
поширеність, потенціал заміщення).

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного
процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого
потрібно зробити прогноз.

Метод DELPHI – це структурований метод комунікації для розробки
систематичного, інтерактивного прогнозування, що спирається на те, аби за
допомогою серії послідовних дій – опитувань, інтерв'ю, мозкових штурмів –
домогтися максимального консенсусу при визначенні правильного рішення.
Аналіз за допомогою дельфійського методу проводиться в кілька етапів,
результати обробляються статистичними методами. Базовим принципом методу
є те, що деяка кількість незалежних експертів краще оцінює та прогнозує
результат, ніж структурована група.

Планується використання методу SWOT-аналізу, який дозволяє
моделювати наслідки та альтернативи. SWOT-аналіз використовується для
аналізу внутрішніх сильних і слабких сторін, а також зовнішніх можливостей та
загроз. Цей прийом зазвичай використовується для структурування якісної
інформації. Класична діаграма SWOT – це матриця два на два. Чотири
квадранти в матриці SWOT: сильні, слабкі сторони, можливості та загрози.

Метод DPSIR – Driving forces – Система DPSIR (драйвери, Drivers, тиск,
Pressures, стан, State, вплив, Impact, відповіді, Responses) є причинно-
наслідковою структурою, зорієнтованою на опис взаємодії між суспільством та
навколишнім середовищем, яка часто використовується в процесі розробки
сценаріїв. Рушійні сили (наприклад, розвиток галузі) призводять до тиску
(наприклад, забруднення), зміни стану навколишнього середовища, впливу
(наприклад, на здоров'я людини) і реакції щодо політики або управління.
Система DPSIR використовується Європейським агентством з охорони
навколишнього середовища. Підхід також може бути корисним для оцінки
екосистемних послуг та їх трансформації відповідно до тенденцій розвитку.

Методи оцінювання ризиків для довкілля та здоров'я населення також
мають бути застосовані. Для цього використовуватимуться «матриці
інцедентності та синергії».

Для забезпечення інтегрованої оцінки впливу ВВТ на довкілля слушно
використовувати Системний підхід – напрям методології досліджень, який
полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності
відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Ефективність системного підходу залежить від характеру застосовуваних
загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв'язок між системними
параметрами.

Також сценарне моделювання має бути застосовано для проведення СЕО.
Критеріальною основою оцінки значущості є визначення інформації про

вихідні умови та показники, опрацьовані в процесі аналізу поточного стану.
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Підхід до оцінки значущості наслідків передбачає одночасний розгляд
наступних параметрів: інтенсивність очікуваного впливу, виходячи з результатів
прогнозування наслідків; цінність і вразливість компонентів довкілля, на який
поширюється вплив.

Критеріями цінності та вразливості компонентів довкілля є: наявність
територій з особливим статусом; інші показники цінності або уразливості,
наприклад, кількість людей, що проживають на цій території або наявність
будь-яких рідкісних видів флори та фауни; стандарти і порогові значення:
наприклад, чи має місце перевищення встановлених нормативів викидів та
скидів; цінності для місцевого населення.

Під час стратегічної екологічної оцінки будуть використані критерії:
просторового (місцевий/регіональний/національний/транскордонний) та
часового масштабу (довгостроковий (до 100 років), середньостроковий (5-
10 років), короткостроковий (3-5 років); випадковий, тимчасовий; потенціалу
впливу, потужності та сили й напрямку впливу (значний негативний вплив,
помірний негативний вплив, нейтральний вплив, втручання не має ефекту, або
такий вплив є незначним); щодо інтегральних характеристик впливу
(кумулятивний / синергетичний); інших характеристик (прямий / непрямий).

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування

Під час здійснення СЕО будуть розглянуті заходи, спрямовані на
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля та
здоров’я населення, визначені законодавством України та нормативно-правовою
базою.

На виконання статті 4 Закону України «Про внутрішній водний транспорт»
при розробці заходів будуть враховані базові положення Закону України від 25
червня 1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного
середовища» , який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього
середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в
експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів (ст. 51).

Заходи, спрямовані на запобігання, та зменшення негативного впливу на
здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності, будуть запропоновані
у відповідності до вимог статті 24 Закону України від 24 лютого 1994 року
№ 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» , Закону України від 10 січня 2002 року № 2918-III «Про питну воду,
питне водопостачання та водовідведення» та інших законів України та
підзаконних актів.

Заходи щодо запобігання погіршення стану водних ресурсів, водних
екосистем та відповідних масивів поверхневих вод будуть сформовані у
відповідності до принципів, підходів і практики імплементації Директиви
2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок
діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня2000 року з
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урахуванням положень Водного кодексу України (щодо забезпечення
збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для
потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони
вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод
та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони
прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування (стаття
2)).

Також будуть запропоновані заходи щодо запобігання та моніторингу
несприятливих гідроморфологічних умов водоймищ, якими здійснюється
внутрішнє судноплавство.

Будуть запропоновані заходи, спрямовані на запобігання та зменшення
негативного впливу на об’єкти тваринного світу під час провадження діяльності
щодо реалізації Стратегії, у відповідності до вимог статей 9, 39, 40 Закону
України від 13 грудня 2001 року № 2894-III «Про тваринний світ» , зокрема,
збереження умов існування видового та популяційного різноманіття тваринного
світу в стані природної волі; недопустимості погіршення середовища існування,
шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; збереження цілісності
природних угруповань диких тварин; запобігання загибелі тварин під час
здійснення виробничих процесів; охорони середовища існування, умов
розмноження і шляхів міграції тварин; недоторканості ділянок, що становлять
особливу цінність для збереження тваринного світу тощо.

Заходи щодо запобігання негативним впливам на атмосферне повітря, а
також створення умов для забезпечення поступового переходу до
низьковуглецевого розвитку внутрішнього водного транспорту України будуть
сформовані на основі положень Закону України від 16 жовтня 1992 року
№ 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря» та Концепції реалізації
державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 грудня2016 року № 932, а
також Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Задля створення умов для мінімізації створення та накопичення відходів
ВВТ будуть запропоновані відповідні заходи згідно з порядком реалізації
положень Законів України «Про внутрішній водний транспорт» та «Про
відходи».

Заходи щодо уникнення або мінімізації негативного впливу на морські
води будуть запропоновані на основі принципів та підходів, визначених
Директивою № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства
у сфері екологічної політики щодо морського середовища, виконання якої
передбачено XXX Додатком до Угоди про асоціацію, Указом Президента
України від 23 березня2021 року № 111 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 23 березня2021 року «Про виклики і загрози
національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо
їх нейтралізації».
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8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну
екологічну оцінку

Стратегічну екологічну оцінку буде виконано в обсягах, визначених
статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту про СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з

іншими документами державного планування;
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-
100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-
які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час
здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-
10, розраховане на широку аудиторію, обсягом 2-5 стор.

Для складання Звіту про СЕО буде використано методичні положення,
викладені в Методичних рекомендаціях із здійснення стратегічної екологічної
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оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 10 серпня2018 року № 296.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх
подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного
транспорту України на період до 2031 року подаються до Директорату
реформування морської та річкової галузі Міністерства інфраструктури
України.

Контактна особа: Інна МОСКАЛЕНКО (тел. (044) 351-41-11, e-mail:
innamoskalenko@mtu.gov.ua).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

Генеральний директор
Директорату реформування
морської та річкової галузі Ярослав ІЛЯСЕВИЧ


