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Обсяг стратегічної екологічної оцінки

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» № 2354-VIII від 20.03.2018, 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 з
планом заходів з її реалізації (далі – Стратегія), що пропонується до
затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Проєкт Стратегії розроблений на виконання статей 5, 7, 11 Закону України
«Про внутрішній водний транспорт» № 1054-IX від 03.12.2020, 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 та
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, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, та Національної економічної
стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 03.03.2021 № 179.

Транспортна політика будь-якої держави визначає найважливіші напрямки
розвитку транспорту і 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.

З метою громадського обговорення заяву про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку внутрішнього
водного транспорту України на період до 2031 року, а також проєкт
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розпорядження Кабінету Міністрів України, яким передбачено затвердження
Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031
року, оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури
www.mtu.gov.ua у розділі «Діяльність → Проекти нормативно-правових актів».

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку внутрішнього
водного транспорту України на період до 2031 року метою одержання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості також опубліковано у таких
всеукраїнських друкованих засобах масової інформації:

газета Верховної Ради України «Голос України (№ 107 (7607) від
09.06.2021, стор. 15);

газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» (№ 108 (6976) від
08.06.2021, стор. 14).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту
Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031
року (на паперових носіях та в електронному вигляді) листом від 02.06.2021 №
2019/46/14-21 надіслано до Міністерства екології та природних ресурсів
України і Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом встановленого 15-денного терміну громадського обговорення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії
розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року
отримано наступні зауваження:

Міністерством екології та природних ресурсів України листом від
16.06.2021 № 25/5-21/12692-21 надано зауваження і пропозиції до заяви про
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку
внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року, які враховані
у звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії.

Міністерством охорони здоров’я України листом від 23.06.2021 р. №26-
04/18481/2-21 надано зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку внутрішнього
водного транспорту України на період до 2031 року, які враховані у звіті про
стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії.

Асоціацією міжнародних експедиторів України листом від 15 червня 2021
р. № 02/31-21-Ю надано зауваження і пропозиції до заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку
внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року, які враховані
у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту Стратегії.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки було використано методи:
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.
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Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають
можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.
Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних
оцінок об’єкта через збір та аналіз фактичної інформації та через 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 у
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
якісними і кількісними критеріями, що відображають величину впливу
(включаючи інтенсивність, просторове і 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.

SWOT-аналіз, 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.

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

Для забезпечення інтегрованої оцінки впливу ВВТ на довкілля
використано 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.

__________________________________________
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «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.

Згідно статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», дія
цього Закону поширюється на документи державного планування, які
стосуються, зокрема транспорту, та виконання яких передбачатиме реалізацію
видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля,
або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та
об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «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 з
планом заходів з її реалізації (далі – Стратегія), що пропонується до
затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Проєктом Стратегії визначаються концептуальні засади розвитку ВВТ
України.

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

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

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

створення оптимальної логістичної системи завдяки залученню приватних
інвестицій у розвиток 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,
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державних підприємств, установ та організацій відносно всіх учасників руху на
ВВШ, впровадження системи управління якістю;

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).

Проєкт Стратегії розроблений на виконання статей 5, 7, 11 Закону України
«Про внутрішній водний транспорт» та на виконання кроку 284 «Розроблення
та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України щодо затвердження Стратегії розвитку внутрішнього водного
транспорту на період до 2031 року та плану заходів з її реалізації» Плану
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24.03.2021 № 276, є основою для планування розвитку
ВВТ України, 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 та технологічно вдосконалених 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, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, та Національної економічної
стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 03.03.2021 № 179.

Транспортна політика будь-якої держави визначає найважливіші напрямки
розвитку транспорту і 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
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іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), ратифікованої Законом України від
16.09.2014 № 1678-VII, яка, передбачає співробітництво в галузі управління
транспортом та розвиток інфраструктури, зокрема, покращення транспортної
мережі та модернізацію інфраструктури (стаття 368); зближення національних
технічних регламентів, стандартів та 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 діючих 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
12.12.2017 про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому
судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС;

Директива 2016/1629 ЄС від 14.09.2016, що встановлює технічні вимоги
до суден внутрішнього плавання, що вносить зміни до Директиви ЄС 2009/100
від 16.09.2009 і скасовує Директиву 2006/87 ЄС від 12.12.2006 про встановлення
технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів та скасовує Директиву
Ради 82/714/ЄЕС;

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/44/ЄС від 07.09.2005
про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних
шляхах Співтовариства;

Директива Ради 87/540/ЄС від 09.11.1987 про доступ до перевезення
вантажів водними шляхами для національного та міжнародного транспорту і
взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень
кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності.

Відповідно Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання
провести поступове наближення свого законодавства до законодавства ЄС у
відповідності до Додатку XXX Угоди, у 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 (ADN). Закон України
«Про приєднання до Угоди із застереженням» № 1727-VI (1727-17) від
17.11.2009 було ухвалено для підвищення безпеки міжнародних перевезень
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небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, для ефективного
сприяння охороні навколишнього середовища за допомогою запобігання
забрудненню внаслідок аварій і 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.
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Клімат
Забруднення повітря є нагальною проблемою для України. За даними

Всесвітньої організації охорони здоров’я, у рік тут від забруднення повітря
передчасно помирає 124 людей із 100 тис. мешканців, що є вчетверо більше, ніж
у п’яти найчистіших країнах планети. За співвідношенням смертності до
кількості населення Україна – одна з країн із найбільш забрудненим повітрям із
160 досліджених [72]1.

За даними Державної служби статистики, в 2020 році викиди
забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферу від стаціонарних
джерел забруднення складали 4017,3 тис. т. або на 91,0 тис. т (на 3,0 %) менше
ніж у минулому році. За минулий рік в атмосферу викинуто 109,1 млн. тонн
діоксиду вуглецю, парникового газу, що впливає на зміну клімату, тобто на 10 %
менше аналогічного показника 2019 року (табл. 2.1).

Зокрема, викиди метану, які належать до парникових газів, склали 429,19
тис. тонн та зменшилися на 2,8 %, а викиди оксиду азоту зменшились на 5,5 %.
Від пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту) в атмосферу
надійшло 1778,6 тис. т забруднюючих речовин або на 129,8 тис. т менше ніж у
минулому році(табл. 2.3, 2.4).

З 2008 р. в Україні спостерігалася тенденція скорочення викидів
забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, зокрема
пересувними джерелами (див. табл. 2.1, 2.6, рис. 2.1, рис.2.2), проте з 2019 р.
тенденція змінилася на збільшення. За існуючих тенденцій і припущення, що
документ державного планування не буде затверджено, прогноз викидів
забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря свідчить про
збереження тенденції скорочення обсягів викидів. Прогноз викидів інших
забруднюючих речовин у атмосферне повітря (рис. 2.2) також свідчить про
збереження наявної тенденції скорочення обсягів викидів усіх забруднюючих
речовин, за винятком цинку.

За джерелами викидів забруднюючих речовин у 2015 р. з усього обсягу
63,2 % викинуто стаціонарними джерелами, 36,8 % – пересувними, тоді як
діоксиду вуглецю – 85,7 % стаціонарними, 14,3 % – пересувними джерелами.

Стосовно викидів окремих забруднюючих речовин у атмосферне повітря
від пересувних джерел забруднення за видами транспортних засобів, зокрема,
обсяги викидів метану, що належать до парникових газів, скоротилися на 17,2
%, а викиди оксиду азоту – на 12,5 % (табл. 2.3, 2.4).
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Рис. 2.1. Тенденції викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
тис. т.

Джерело: Держстат України

Рис. 2.2. Тенденції та прогноз викидів діоксиду вуглецю в атмосферне
повітря, млн. т.

Джерело: Держстат України
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Таблиця 2.1
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю

в атмосферне повітря* 1

Роки

Обсяги викидів забруднюючих речовин Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього,
тис. т

у тому числі
усього,
млн. т

у тому числі
стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами2

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

1990 15549,4 9439,1 6110,3 ... ... ...

1995 7483,5 5687,0 1796,5 ... ... ...

2000 5908,6 3959,4 1949,2 ... ... ...

2001 6049,5 4054,8 1994,7 ... ... ...

2002 6101,9 4075,0 2026,9 ... ... ...

2003 6191,3 4087,8 2103,5 ... ... ...

2004 6325,9 4151,9 2174,0 126,9 126,9 ...

2005 6615,6 4464,1 2151,5 152,0 152,0 ...

2006 7027,6 4822,2 2205,4 178,8 178,8 ...

2007 7380,0 4813,3 2566,7 218,1 184,0 34,1

2008 7210,3 4524,9 2685,4 209,4 174,2 35,2

2009 6442,9 3928,1 2514,8 185,2 152,8 32,4

2010 6678,0 4131,6 2546,4 198,2 165,0 33,2

2011 6877,3 4374,6 2502,7 236,0 202,2 33,8

2012 6821,1 4335,3 2485,8 232,0 198,2 33,8

2013 6719,8 4295,1 2424,7 230,7 197,6 33,1

20143 5346,2 3350,0 1996,2 194,7 166,9 27,8

2015 4521,3 2857,4 1663,9 162,0 138,9 23,1

2016 3078,1 3078,1 … 150,6 150,6 …

2017 2584,9 2584,9 … 124,2 124,2 …

2018 3866,7 2508,3 1358,4 126,37 126,37 …
2019 4108,3 2459,5 1648,8 121,3 121,3 …

2020 4017,3 2238,6 1778,7 109,1 109,1 …

*Джерело: за даними [14]4.
При цьому автотранспорт населення є джерелом 64,7 % усіх викидів

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел
забруднення і 45,4 % викидів діоксиду вуглецю від пересувних джерел
забруднення (табл. 2.5, 2.6). При тому, що зріст викидів в атмосферне повітря
зупинився в 2020 р., у попередні роки (2018) збільшення викидів в атмосферу
відмічалося у 9 регіонах країни, зокрема, у тих, що приурочені до ВВШ, а саме:
у Київській області (на 68,6 %), Херсонській (на 29,1 %), Одеській (на 26,4 %),
Черкаській (на 19,8 %), Івано-Франківській (на 11,6 %) [33] 5.

На кожного жителя України в 2020 році припадало 53,6 кг загальних
викидів забруднюючих речовин атмосферу. У територіальному розрізі на кожен
квадратний кілометр території країни припадало 3,8 тонни забруднюючих
повітря речовин. Однак, у деяких регіонах ці показники значно перевищили
середній рівень по країні. Так, у Донецькій області обсяги викидів у розрахунку
на 1 км2 були більшими у 7,3 разів, а на 1 особу в 3,4 рази, у Дніпропетровській



16

– відповідно у 4,2 та 3,2 рази, Івано-Франківській – у 2,6 та 1,92 відповідно,
Запорізькій – 1,5 та 1,7 разів більше. Підприємствами м. Києва у розрахунку на
1 км2 території викинуто 30 тонн забруднюючих речовин (табл. 2.2).

Основними токсичними інгредієнтами, якими забруднювалось повітря під
час експлуатації пересувних джерел забруднення, були: оксид вуглецю (76 %
або 1358,4 тис.т), діоксид азоту (11,0 % або 189,9 тис.т), неметанові леткі
органічні сполуки (10,0 % або 175307,4 тис.т), сажа (2 % або 27,702 тис.т),
діоксид сірки (1,0 %, або 20,8 тис.т).

Таблиця 2.2

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення за видами економічної діяльності за регіонами у

2020році, тис. т/рік*1

Кількість викидів
забруднюючих речовин і

парникових газів

Кількість
викидів

забруднюючих
речовин і

парникових
газів на одну

особу

Кількість
викидів на

одиницю площі,
кгтонн

2020
у % до
2019

Україна 2238628,440 91,0 53,6 3882,4
Вінницька 78177,561 78,4 50,9 2950,9
Дніпропетровська 534656,417 92,7 169,2 16748,3
Запорізька 155482,577 89,7 92,7 5719,8
Івано-Франківська 140433,516 68,5 102,9 10083,5
Київська 66550,206 78,8 37,3 2366,6
Кіровоградська 10688,945 83,7 11,5 434,7
Миколаївська 11203,675 92,8 10,1 455,7
Одеська 42639,914 128,8 18,0 1279,9
Полтавська 45814,475 89,9 33,2 1593,5
Рівненська 10148,191 102,4 8,8 506,1
Херсонська 17794,864 99,8 17,4 625,2
Черкаська 51429,091 99,2 43,4 2458,8
Чернівецька 1755,920 74,4 2,0 216,9
Чернігівська 20888,491 76,1 21,2 654,8
м. Київ 25505,178 114,4 8,6 30508,6

*Джерело: за даними [12, 13]23.

Лідерами за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрізі регіонів є Донецька та
Дніпропетровська області. Зокрема, у 2020 р. з 2238,6 тис. т викидів 750,9 і
5346,5 тис. т відповідно викинуто в зазначених регіонах. Антропогенне і
техногенне навантаження на атмосферне повітря в Україні у кілька разів
перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу.

Основними забруднювачами атмосферного повітря залишаються
підприємства добувної і переробної промисловості, постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря, викиди забруднюючих речовин яких
складають понад 90 відсотків від загального обсягу викидів в атмосферне
повітря в Україні. Проте, транспорт, складське господарство, поштова та
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кур’єрська діяльність викинули в атмосферу в 2019 р. - 53,9 тис. т
забруднюючих речовин (від стаціонарних джерел забруднення) або 2,2 % та 3
703,9 тис. т або 3,0 % діоксиду вуглецю (табл. 2.5).

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України
здійснена Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса
Срезневського за даними спостережень у 39 містах на 129 стаціонарних постах
мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій [70]1.

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА), який враховує ступінь
забруднення атмосферного повітря по п’яти пріоритетних забруднювальних
домішках, дуже високий рівень забруднення, як і у попередньому році,
спостерігався у Маріуполі та Дніпрі, високий – у Одесі, Кам’янському, Києві,
Кривому Розі, Луцьку, Миколаєві, Слов’янську, Краматорську, Рубіжному,
Львові, Запоріжжі, Лисичанську, Херсоні, Кременчуці. Високий рівень
забруднення атмосферного повітря вказаних міст був обумовлений здебільшого
підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин – формальдегіду, фенолу,
фтористого водню, аміаку, з основних домішок – завислих речовин, діоксиду
азоту, оксиду вуглецю [33].2
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Таблиця 2.3
Викиди основних забруднюючих речовин у атмосферне повітря України за 1990-2020 рр., тис. т/рік*

Види речовин 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Діоксид сірки (SO₂) 2782,3 984,8 1132,8 1235,2 1363,4 1430,3 1413,3 1160,6 854,0 1076,4 726,2 698,1 676,0 603,9

стаціонарні джерела 2782,3 976,6 1119,5 1206,3 1333,1 1399,2 1381,8 1133,3 830,3 1076,4 726,2 698,1 676,0 603,9

пересувні джерела1 … 8,2 13,3 28,9 30,3 31,1 31,5 27,3 23,7 … … …

Оксиди азоту (NО₂) 760,8 440,6 523,9 603,7 633,0 634,6 633,4 541,4 453,0 240,2 215,5 215,3 205,1 181,2

стаціонарні джерела 760,8 320,0 343,7 310,5 333,0 332,5 333,3 288,1 233,8 240,2 215,5 215,3 205,1 181,2

пересувні джерела … 120,6 180,2 293,2 300,0 302,1 300,1 253,3 219,2 … … …

НМЛОС … … 96,5 359,3 350,8 338,1 325,7 270,1 225,8 52,2 53,1 43,7 42,5 40,6

стаціонарні джерела … … 91,1 66,0 65,2 57,5 54,5 50,0 47,3 52,2 53,1 43,7 42,5 40,6

пересувні джерела … … 5,4 293,3 285,6 280,6 271,2 220,1 178,5 … … …

Аміак (NH₃) 23,1 8,3 17,9 25,1 25,9 24,0 22,6 21,3 18,8 18,8 17,4 16,8 17,9 17,5

стаціонарні джерела 23,1 8,3 17,9 25,1 25,9 24,0 22,6 21,3 18,8 18,8 17,4 16,8 17,9 17,5

пересувні джерела … … … 0,022 0,021 0,020 0,019 0,014 0,011 … … …

Оксид вуглецю (СО) 3273,7 2776,8 2975,2 2951,9 2908,2 2830,5 2782,1 2283,4 1971,9 802,8 728,4 744,3 748,4 707,3

стаціонарні джерела 3273,7 1230,6 1320,5 1063,8 1066,1 1004,6 1007,2 828,4 764,1 802,8 728,4 744,3 748,4 707,3

пересувні джерела … 1546,2 1654,7 1888,1 1842,1 1825,9 1774,9 1455,0 1207,8 … … …
Загальний обсяг ЗЧ
(ЗЗЧ) 2018,8 729,6 741,7 594,5 641,0 609,6 553,8 434,1 377,4 395,8 319,5 317,5

310,3 248,9

стаціонарні джерела 2018,8 729,6 697,9 562,1 606,6 573,7 516,8 401,8 349,6 395,8 319,5 317,5 310,3 248,9

пересувні джерела … … 43,8 32,4 34,4 35,9 37,0 32,3 27,8 … … …

ТЧ₁₀ … … 175,7 133,2 142,3 135,1 125,7 84,6 67,9 73,1 46,8 54,1 65,7 55,3

стаціонарні джерела … … 175,7 133,2 142,3 135,1 125,7 84,6 67,9 73,1 46,8 54,1 65,7 55,3

ТЧ₂ ᷂₅ … … 70,2 40,7 42,3 34,5 27,1 24,0 19,7 34,1 13,5 21,2 24,6 22,3

стаціонарні джерела … … 70,2 40,7 42,3 34,5 27,1 24,0 19,7 34,1 13,5 21,2 24,6 22,3

*Джерело: за даними [15].2 Скорочення, вжиті у табл. 2.3: ЗЗЧ – загальний обсяг зважених частинок; ТЧ₁₀ – речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм; ТЧ2᷂₅ – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше; НМЛОС
– неметанові леткі органічні сполуки; ПАВ – полициклічні ароматичні вуглеводні; … – відомості відсутні

Таблиця 2.4
Викиди інших забруднюючих речовин у атмосферне повітря України за 1990-2020 рр., т/рік*

Види речовин 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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ПАВ … … 986,1 240,1 168,8 163,8 155,0 103,0 85,6 82,0 90,7 71,9 70,7 112,9

Свинець (Pb) 287,0 47,4 251,4 159,1 152,0 123,0 109,7 96,2 83,2 92,6 85,5 77,5 69,5 63,3
Мідь 62,7 8,0 101,4 87,4 88,9 84,7 77,8 70,8 60,0 64,7 68,8 64,9 67,7 52,2

Цинк … … 537,2 335,0 350,2 334,6 298,2 236,1 231,5 251,7 172,2 161,7 50,0 216,8

Хром 51,7 14,7 164,4 132,6 135,8 116,5 97,8 67,9 61,8 69,3 54,0 54,0 163,3 38,4

Кадмій (Cd) 2,4 0,9 3,6 2,8 2,8 2,6 2,5 3,3 4,0 3,9 2,6 2,8 2,8 2,58

Ртуть (Hg) 5,8 0,4 5,8 6,8 7,8 7,3 6,4 5,7 4,9 8,6 6,4 6,4 4,9 4,2

Нікель (Ni) 26,7 1,2 98,0 94,4 97,1 106,2 84,8 57,0 45,4 49,6 42,6 44,6 41,0 32,8

Арсен (As) 70,7 0,7 51,2 52,2 56,8 60,2 55,1 43,4 36,0 41,2 37,0 35,8 33,8 25,4

*Джерело: за даними [15].
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Таблиця 2.5
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних

джерел забруднення (автотранспорт)*

Кількість викидів забруднюючих речовин ,т

2016 2017 2018 2019 20201

Усього 1608516,6 1645745,7 1612895,1 1648827,0 1778659,0

діоксид сірки 17637,5 18199,0 18647,2 19803,2 20880,2

оксид вуглецю 1227084,7 1258521,2 1230612,4 1255224,6 1358405,6

діоксид азоту 164288,3 168841,3 170367,0 178778,1 189909,0

оксид азоту 839,9 814,5 792,4 798,6 857,1
неметанові леткі
органічні сполуки 170602,0 170517,6 162806,0 162622,1 175307,4

аміак 8,7 7,8 7,1 6,3 6,9

метан 5068,7 5082,4 5000,5 5128,4 5590,6

сажа 22986,8 23762,9 24662,5 26465,7 27702,2

*Джерело: [18]2.
Таблиця 2.6

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у від пересувних
джерел забруднення у 2015 році*

Види транспорту

Обсяги викидів

т
у % до
підсумку

Усього забруднюючих речовин та парникових
газів 1663906,7 100,0
за видами транспорту
автомобільний транспорт 1475213,7 88,7
автотранспорт суб’єктів господарської

діяльності 399309,1 24,0
автотранспорт населення 1075904,6 64,7

залізничний, авіаційний, водний транспорт та
виробнича техніка, всього 188693,0 11,3

залізничний транспорт 29747,6 1,8
авіаційний транспорт 8497,9 0,5
водний транспорт 5768,0 0,3
річковий транспорт 3553,8 0,2
морський транспорт 2214,2 0,1

виробнича техніка 144679,5 8,7
Крім того, викиди діоксиду вуглецю 23139839,3 100,0
за видами транспорту
автомобільний транспорт 16911295,6 73,1
автотранспорт суб’єктів господарської

діяльності 6414978,1 27,7
автотранспорт населення 10496317,5 45,4
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залізничний, авіаційний, водний транспорт та
виробнича техніка, всього 6228543,7 26,9

залізничний транспорт 738587,0 3,2
авіаційний транспорт 393413,9 1,7
водний транспорт 141131,6 0,6
річковий транспорт 102862,1 0,4
морський транспорт 38269,5 0,2

виробнича техніка 4955411,2 21,4

*Джерело: [12]1.

Як видно з наведеної таблиці, внутрішній водний транспорт є
найменшим забруднювачем атмосфери в абсолютному вимірі. Питомі
показники розраховано, виходячи з об’ємів перевезених вантажів за видами
транспорту (табл. 2.6), вони показують що водний транспорт є в 2 рази
екологічніший ніж автомобільний.

Таблиця 2.6
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту*

Рік
Залізничн

ий
Морський Річковий

Автомобільн
ий

Авіаційн
ий

Трубопрові
дний

1995 20797,8 12844,6 1816401,0 19,0 245527,4
1996 342558,1 14214,2 7740,3 1254540,2 17,2 245665,2
1997 341417,0 10407,4 8567,0 1249866,6 13,5 236698,7
1998 335052,5 8775,7 9045,3 1081326,2 15,5 240954,9
1999 334635,9 6478,1 8105,2 955329,1 11,3 235062,0
2000 357381,6 6316,3 8349,8 938916,1 23,2 218164,9
2001 370199,1 8231,6 6969,8 977268,8 26,9 216441,1
2002 392592,0 8785,7 7608,3 947263,8 90,3 201274,6
2003 445534,7 8851,4 9974,9 973283,0 148,4 216699,9
2004 462367,6 8793,6 11858,5 1027396,3 101,0 220927,0
2005 450277,3 8575,2 12868,6 1120715,3 126,3 212556,8
2006 478711,4 8664,9 14297,1 1167199,7 98,9 203693,7
2007 514192,9 9123,9 15120,6 1255225,3 104,0 195990,7
2008 498536,8 8228,2 11293,5 1266598,1 102,1 186797,0
2009 391523,4 4652,0 5145,5 1068857,9 85,1 154594,6
2010 432897,0 4067,8 6989,5 1168218,8 87,9 153436,6
2011 469308,1 4145,6 5720,9 1252390,3 92,1 154971,2
2012 457454,5 3457,5 4294,7 1259697,7 122,6 128439,8
2013 443601,5 3428,1 2840,5 1260767,5 99,2 125941,1
2014 386276,5 2805,3 3144,8 1131312,7 78,6 99679,5

2015 349994,8 3291,6 3155,5 1020604,0 69,1 97231,5

2016 343433,5 3032,5 3641,8 1085663,4 74,3 106729,2

2017 339550,5 2253,1 3640,2 1121673,6 82,8 114810,4

2018 322342,1 1892,0 3698,0 1205530,8 99,1 109418,2

2019 312938,9 2120,3 3990,2 1147049,6 92,6 112656,4

2020 305480,4 1812,2 3788,4 1232391,9 88,3 97464,7

*Джерело: Держстат України
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В умовах збільшення викидів забруднюючих речовин і парникових
газів від пересувних джерел забруднення (табл. 2.8., 2.8), переважно
автотранспорту, переорієнтація 10-15 % вантажопотоку на модернізований
річковий транспорт дасть пропорційне скорочення 11-16 % як по
забруднюючим речовинам так і по парниковим газам.

Таблиця 2.7
Викиди діоксиду вуглецю у атмосферу від пересувних джерел

забруднення за регіонами у 2015 році*

Регіони

Обсяги викидів

т у % до підсумку

Україна 23139839,3 100,0
Вінницька 902589,8 3,9
Дніпропетровська 2313247,1 10,0
Запорізька 981070,0 4,2
Івано-Франківська 620451,7 2,7
Київська 1540637,8 6,7
Кіровоградська 668128,9 2,9
Миколаївська 683528,9 3,0
Одеська 1501236,6 6,5
Полтавська 1341533,6 5,8
Рівненська 640203,9 2,8
Херсонська 593132,9 2,6
Хмельницька 824709,9 3,6
Черкаська 862401,5 3,7
Чернівецька 447616,3 1,9
Чернігівська 513513,3 2,2
м. Київ 1931813,6 8,3

*Джерело: [12] 1.

Таблиця 2.8
Темпи зміни викидів забруднюючих речовин і парникових газів від

пересувних джерел забруднення на одну особу*

 

у % до попереднього року

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Україна 83,7 80,7 102,7 98,7 102,7 108,6
Вінницька 83,5 72,4 110,1 113,5 89,0 111,4
Дніпропетровська 84,7 79,4 100,5 100,5 99,6 118,6
Запорізька 85,8 90,7 106,2 97,4 105,6 109,5
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Івано-Франківська 87,8 89,9 94,5 92,9 94,1 102,3
Київська 80,3 71,0 101,1 100,6 112,6 118,7
Кіровоградська 91,6 78,4 94,7 98,6 106,1 108,2
Миколаївська 89,1 83,7 109,8 95,1 106,7 109,1
Одеська 80,3 90,7 112,1 88,3 102,0 99,2
Полтавська 82,9 77,4 122,3 97,4 95,9 107,0
Рівненська 92,8 80,5 97,3 94,4 101,0 98,6
Херсонська 85,5 75,6 102,4 95,1 101,1 107,4
Чернівецька 89,3 79,7 92,7 93,9 91,4 98,8
Чернігівська 87,5 74,2 120,2 87,9 94,9 109,9
м.Київ 78,4 80,7 105,5 108,6 120,8 108,4

*Джерело: [18] 1.

Таким чином, розбиток внутрішнього водного транспорту має значний
потенціал до створення кліматично нейтральної економіки та стабілізації
викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Стосовно радіоактивного забруднення атмосферного повітря, за даними
мережі спостережень гідрометеорологічних організацій [33]2 потужність
експозиційної дози (далі – ПЕД) гамма-випромінення на більшій частині
території України знаходилась у межах рівнів, обумовлених
випромінюванням природних радіонуклідів та космічним випроміненням і
складала 6–24 мкР/год. На пункті контролю, розташованому у зоні
відчуження (метеостанція Чорнобиль), гамма-фон складав 12–25 мкР/год.

За даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій
потужність експозиційної дози гамма-випромінення на більшій частині
території України знаходилась у межах рівнів, обумовлених
випромінюванням природних радіонуклідів та космічним випроміненням і
складала 6-24 мкР/год. На пункті контролю, розташованому у зоні
відчуження (метеостанція Чорнобиль), гамма-фон складав 12-25 мкР/год.

У районах розташування діючих атомних електростанцій ПЕД гамма-
випромінення знаходилась в межах: Запорізька АЕС – 6-24 мкР/год,
Південно- Українська АЕС – 8-17 мкР/год, Рівненська АЕС – 8-17 мкР/год,
Хмельницька АЕС – 6-16 мкР/год.

У Києві протягом 2018 року гамма-фон коливався у межах 8-19 мкР/год,
за середнього значення - 12 мкР/год.

Сумарна бета-активність приземного шару атмосфери натепер
визначається переважно радіонуклідами природного походження (ізотопами
урану, торію та продуктами їх поділу) і в останні 20 років відповідає рівням,
близьким до доаварійних значень. За даними спостережень, у 2018 р. сумарна
бета-активність приземного шару повітря становила в середньому по країні
17,0*10–5 Бк/м3 (у 2017 році 14,2*10–5 Бк/м3). Середня за рік щільність
випадань бета-активних елементів склала 1,7 Бк/м2 (у попередньому році 1,6
Бк/м2 за добу).

Основним джерелом надходження до атмосфери техногенних
радіоактивних елементів (насамперед, це реакторні та вибухові цезій-137 і
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стронцій-90) на території України залишається вторинний вітровий підйом
радіоактивних ізотопів з поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС та в результаті випробування ядерної зброї у другій
половині минулого сторіччя.

Концентрація цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком
зони відчуження) становила в середньому за звітний рік 0,33*10–5 Бк/м3,
концентрація стронцію-90 – 0,04*10–5 Бк/м3 (у 2017 році 0,27*10–5 Бк/м3 та
0,04*10–5 Бк/м3, відповідно). Щільність випадань цезію-137 на території
країни (окрім її частини, віднесеної до забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС
зон), складала в середньому 3,70 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 2,01 Бк/м2 за рік
(у 2017 році 3,84 Бк/м2 за рік та 1,85 Бк/м2 за рік, відповідно). На пунктах
контролю зони гарантованого добровільного відселення (м. Коростень, м.
Овруч) вміст цезію-137 у випаданнях знаходився в середньому на рівні 9,7
Бк/м2 за рік, стронцію -90 – 2,88 Бк/м2 за рік (у минулому році відповідні
показники складали 10,8 Бк/м2 за рік та 2,89 Бк/м2 за рік).

На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження, відстань до ЧАЕС 16
км) середня за 2018 рік об’ємна активність цезію-137 в атмосферних
аерозолях складала 2,05*10–5 Бк/м3, об’ємна активність стронцію-90 –
0,25*10–5 Бк/м3 (у 2017 році 2,18*10–5 Бк/м3 та 0,27*10–5 Бк/м3, відповідно).
Щільність випадань цезію-137 становила 17,1 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 18,9
Бк/м2 за рік (у 2017 році 17,8 Бк/м2 за рік та 19,9 Бк/м2 за рік, відповідно).

Протягом 2018 року на території України не зареєстровано перевищень
допустимих рівнів концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі,
встановлених НРБУ-97 для населення (категорія В). Концентрація цезію-137
та стронцію-90 у приземному шарі атмосфери, починаючи приблизно з 1998
року, коливається в межах, близьких до передаварійних рівнів [33].1

Отже, концентрація радіоактивних елементів як природного, так і
штучного походження в приземному шарі атмосфери знаходиться у
стабільному стані. Поступове подальше зниження концентрації штучних
радіонуклідів відбуватиметься як за рахунок їх природного розпаду, так і
внаслідок зменшення їх надходження до приземного шару атмосфери за
рахунок вторинного вітрового підйому, що обумовлено міграцією цих
радіонуклідів у нижні шари ґрунту. Протягом 2018 року на території України
не зареєстровано перевищень допустимих рівнів концентрацій радіонуклідів
у атмосферному повітрі, встановлених НРБУ-97 для населення (категорія В).

У районах розташування діючих атомних електростанцій ПЕД гамма-
випромінення знаходилась в межах: Запорізька АЕС – 6–24 мкР/год, Южно-
Українська АЕС – 8–17 мкР/год, Рівненська АЕС – 8–17 мкР/год,
Хмельницька АЕС – 6–16 мкР/год. У Києві протягом 2018 року гамма-фон
коливався в межах 8–19 мкР/год, за середнього значення 12 мкР/год.

Загалом в Україні тривають процеси очищення атмосфери від
радіонуклідів техногенного походження. При цьому абсолютні значення
забруднення повітря цезієм-137 та стронцієм-90 залишались на 4–5 порядків
меншими за допустимі концентрації, встановлені НРБУ-97 [33]2. Отже,
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концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного
походження в приземному шарі атмосфери знаходиться у стабільному стані.

Щодо клімату та його зміни відзначимо, що протягом останніх
десятиліть кліматичні умови на території України суттєво змінюються,
зумовлюючи підвищення ризиків для здоров’я і життєдіяльності людини,
природних екосистем та секторів економіки. З початку ХХІ століття в Україні
спостерігається інтенсивне підвищення приземної температури повітря
(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Аномалії середньорічної температури повітря в Україні
відносно кліматичної норми (базовий період – 1961–1990 рр.): норма у 1961–
1990 рр.: +7,8 °С; середня у 1991–2016 рр.: +8,8 °С; середня у 2007–2016 рр.:
+9,4 °С [1]

У недавніх дослідженнях були побудовані карти класифікації клімату
Köppen- Geiger2 [77], які для України зображені на рис.2.4.
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Рис. 2.4 Кліматичне районування території України у сучасний період
(1980-2016) та екстрапольований на майбутнє століття (2071-2100) на основі
усереднення даних 32 різних кліматичних моделей [79] 1

Джерело: Köppen- Geiger
Україна належить до країн із середнім рівнем вразливості до зміни

клімату, проте вони вже даються взнаки і виявляють себе у скороченні
тривалості зимових періодів, почастішанні посух та проявів інших
аномальних природних явищ - суховіїв, злив, повеней, підтоплень, тощо.
Зміна клімату тягне за собою не лише згубні наслідки для довкілля, але й
низку загроз пов’язаних із продовольчою безпекою, впливом на здоров’я,
перешкоджає реалізації принципів та умов сталого розвитку.



27

Попри всі масштабні міжнародні та національні кліматичні ініціативи
останніх десятиліть, лише за в період 2011-2015рр. глобальна середньорічна
температура приземного шару атмосфери року зросла на 0,2 °С. В Україні
впродовж останнього десятиріччя середньорічна температури приземного
шару атмосфери зросла на 0,6 °С [33].1

Очікувані зміни температури повітря протягом XXI ст. у різних
регіонах України подано в табл. 2.9. Підвищення температури повітря у
найближчій перспективі (2011– 2040 рр.) за м’яким сценарієм порівняно з
референтним періодом (1981–2010 рр.) очікується від 1,0 (південь) до 1,1оС в
решті регіонів [91]2.

У 2041–2070 рр. ці зміни стануть більш очевидними: температура може
підвищитися до 1,8оС. У віддаленому майбутньому (2071–2100 рр.) середні
річні температури підвищаться до 1,9–2,0оС порівняно з референтним
періодом (табл. 2.9).

Таблиця 2.9
Очікувані зміни (оС) середньої річної температури повітря

протягом ХХІ століття в різних регіонах України у порівнянні з
референтним періодом (1981–2010 рр.)*

Регіони України Найближча
перспектива (2011–

2040 рр.)

Середня
перспектива, (2041–

2070 рр.)

Віддалена
перспектива (2071–

2100 рр.)

М’який сценарій (low-end)

Західний 1,1 1,8 1,9

Північний 1,1 1,8 1,9

Центральний 1,1 1,8 1,9

Східний 1,0 1,8 1,9

Південний 1,0 1,8 2,0

Помірний сценарій (intermediate)

Західний 1,2 2,3 3,2

Північний 1,2 2,3 3,2

Центральний 1,2 2,3 3,2

Східний 1,2 2,4 3,3

Південний 1,3 2,4 3,4

Жорсткий сценарій (high-end)

Західний 1,3 2,8 4,5

Північний 1,4 2,9 4,5

Центральний 1,4 2,9 4,6

Східний 1,4 3,0 4,7

Південний 1,4 3,1 4,9
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*Джерело: [33]
Впродовж 2015-2018 рр. надходження в атмосферу парникових газів
(двоокису вуглецю (СО2), метану(СН4), закису азоту (N2O), перфторвуглеців
(PFCs), гідрофторвуглеців (HFCs), гексафториду сірки (SF6), трифториду
азоту (NF3) збільшилось на 20% у порівнянні з попередніми п’ятьма роками.

У 2017 році викиди в категорії «Транспорт» склали 35,0 млн т СО2-екв.
Порівняно з 1990 р. викиди скоротилися на 68,7 %, з 2016 р. – знизилися на
6,4 % [33]1.

Рис. 2.5. Викиди ПГ у категорії «Транспорт», 1990–2017 рр. (за даними
[33] 2).

Обсяг викидів СО2 в атмосферу постійно зростає і нині сягає 35 млрд.
тон щорічно, при цьому лише 0,5 млрд. - природного походження. Відтак
загалом 97% експертів світу впевнені, що саме людська діяльність спричиняє
до глобального потепління та спричиненої ним зміни клімату. Слід
зауважити, що Україна, з обсягом щорічних викидів приблизно в 300 млн. т. у
вуглецевому еквіваленті, належить до найбільших емітентів парникових газів
[33]3.

2.2. Ґрунти і зміни у землекористуванні

Площа України становить 60 354,9 тис. га. За даними Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру структура
земельного фонду країни на 1 січня 2016 р., представлена у табл. 2.10,
свідчить, що сільськогосподарські землі займають 70,8 % території України, з
них сільськогосподарські угіддя 68,8 %. Структура сільськогосподарських
земель України: 53,9 % – рілля; 9,0 % – пасовища; 4,0 % – сіножаті; 1,5 % –
багаторічні насадження; 0,4 % – пар. Ліси та інші лісовкриті площі займають
17,6 % території країни; забудовані землі – 4,2 %; води – 4,0 %; відкриті
заболочені землі – 1,6 %; інші – 1,7 %.

Розподіл земель по угіддях здійснюється відповідно до їх фактичного
стану і використання (табл. 2.10).

Таблиця 2.10
Розподіл земель в Україні по земельних угіддях станом на 2018 рік*

Вид угідь
Площа земель +,- до

2016 р.,
тис. га

тис. га %

Сільськогосподарські землі, у
т.ч.:

41 913,4 69,5 -161,8

Сільськогосподарські угіддя, з них: 41329,0 68,5 -160,3

рілля 32697,2 54,2 +153,0

перелоги 190,5 0,3 -38,8

багаторічні насадження (сади) 863,0 1,4 -31,8
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сіножаті 2294,4 3,8 -105,0

пасовища 5282,6 8,8 -138,9

Під господарськими будівлями та дворами 584,4 1,0 -1,5

Під господарськими шляхами та прогонами* 715,1 1,2 +38,6

Ліси та інші лісовкриті площі 10685,6 17,7 +10,7

Землі забудови 2511,6 4,1 253,4

Під водою та заболочені землі 3397,8 5,6 -116,5

Інші землі 1131,3 1,9 -52,8

Загальна площа 60354,9 100,0 -

* За даними Держгеокадастру України

Структура власності земель: приватна – власниками можуть бути
громадяни України та юридичні особи; комунальна – землі, які належать на
праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст; державна –
перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної
власності (рис. 2.6).

Найбільша площа сільськогосподарських угідь (46 %) знаходиться у
зоні Степу, 34,9 % – Лісостепу та 19,1 % у зоні Полісся. Розораність ґрунтів в
середньому по Україні становить 78,4 %. Найбільша розораність
спостерігається у Херсонській області 90,3 %, Черкаській, Кіровоградській,
Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській – 85–87 %.
Найменша розораність ґрунтів спостерігалася на території Закарпатської,
Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей – 44–64 % [33]1.

Рис. 2.6 Структура сільгоспугідь в Україні [24]2.
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Джерело: Держгеокадастр.

Спостерігаються значні диспропорції у структурі земельних ресурсів
країни та землекористуванні, поглиблення яких може становити загрозу
навколишньому природному середовищу та життєвому середовищу, а також
ефективності господарської діяльності, стійкому розвитку національної
економіки в цілому. Фактична лісистість території України становить є
недостатньою для забезпечення екологічної рівноваги.

На території України зосереджено чверть світових запасів чорноземів,
які сформувалися під степовою рослинністю в кліматі, який, на відміну від
степів Євразії, більш м’який і вологий. За фізичним, хімічним, агрохімічним і
мінералогічним складом український чорнозем вважається найкращим серед
ґрунтоутворюючих порід. За якісним складом ґрунтів і продуктивністю
земель, Україна належить до однієї з найбагатших країн світу [34]1. Площа
чорноземів в Україні становить від 15,6 млн. до 17,4 млн. гектарів, або
близько 8 відсотків світових запасів. Найбільш важливими критерієм оцінки
якості ґрунтів є наявність гумусу. Середній вміст гумусу в ріллі становить
3,2 %. Ґрунти з високим вмістом гумусу зосереджені в Харківській області –
4,9 % гумусу, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях – 4,5 %.

Водночас у структурі земельних ресурсів країни та землекористуванні
спостерігаються значні диспропорції, поглиблення яких може становити
загрозу навколишньому природному середовищу та життєвому середовищу, а
також ефективності господарської діяльності, стійкому розвитку національної
економіки в цілому. В Україні для господарського використання залучено
понад 92 % території.

Надзвичайно високим є рівень розораності території і становить понад
54 відсотки (у розвинутих країнах Європи - не перевищує 35 %). Фактична
лісистість території України становить лише 16 %, що недостатньо для
забезпечення екологічної рівноваги (середній показник європейських країн -
25-30 %). Надмірна розораність земель (понад 54 % земельного фонду
України), у тому числі на схилах, призвела до порушення екологічно
збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм,
що негативно вплинуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне
техногенне навантаження на екологічну сферу [64]2.

Структура земельного фонду України та її зміни за видами основних
земельних угідь та економічної діяльності свідчать про значну розораність та
сільськогосподарську освоєність території, показники яких перевищують
екологічно обґрунтовані межі.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу України, ст. 4 Водного
кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями,
річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а
також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами
вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;
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гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а
також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами
водних шляхів; штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій
морських портів.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Земельного кодексу України громадянам та
юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність
замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на
своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати
рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми. Відповідно до ч. 3
ст. 59 Земельного кодексу України землі водного фонду за рішенням органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у
постійне користування:

державним водогосподарським організаціям для догляду за водними
об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення,
береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також
ведення аквакультури тощо;

державним підприємствам для розміщення та догляду за державними
об'єктами портової інфраструктури;

державним рибогосподарським підприємствам, установам і
організаціям для ведення аквакультури;

військовим частинам Державної прикордонної служби України у межах
прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони
для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних
просік, комунікацій.

Відповідно до ст. 51 Водного кодексу України Водні об’єкти надаються
у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній
водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України.
Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження
права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного
забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання,
плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України, ст. 89 Водного
кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо
водойм та на островах забороняється: розорювання земель (крім підготовки
грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів
для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних,
навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-
технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків,
прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів
та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і
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техніки; влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і
твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації
тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть
експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Істотним аспектом є те, що на початку 2018 року Кабінет Міністрів
України розпочав процес передачі землі поза межами населених пунктів (у
тому числі земель водного фонду) у власність об'єднаним територіальним
громадам. Згідно з розпорядженням КМУ, вже з 1 лютого 2018 року
розпочався процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність
об'єднаних територіальних громад.

Уряд надав розпорядження Державній службі з питань геодезії,
картографії та кадастру з 1 лютого 2018 року провести інвентаризацію таких
земель з подальшою передачею земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності у комунальну власність відповідних
об'єднаних територіальних громад відповідно до статті 117 Земельного
кодексу України.

В Україні нараховується понад 1,1 млн. га деградованих,
малопродуктивних і техногенно забруднених земель, які підлягають
консервації, 143,4 тис. га порушених земель, які потребують рекультивації, та
315,6 тис. га малопродуктивних угідь, які потребують поліпшення. Найбільш
істотним фактором зниження продуктивності земель і зростання деградації
агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів. Інтенсивно розвиваються процеси
лінійного розмиву та яроутворення (рис. 2.7).

Рис. 2.7 Деградація земель в Україні [24]1.
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*Джерело: НААН та «Стратегія удосконалення управління в сфері використання
та охорони земель с/г призначення державної власності та розпорядження ними»

Відтепер передача землі водного фонду в користування (виключно
шляхом проведення аукціонів) або у власність буде здійснюватись тільки за
погодженням з об'єднаними територіальними громадами та після прийняття
ними рішення відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"1.

Площа ярів становить 140,4 тис. га, а їх кількість перевищує 500 тисяч.
Інтенсивність ерозії в окремих яружно-балкових системах перевищує середні
показники у 10–20 разів. Вітровій ерозії систематично піддається понад 6
млн. гектарів земель, а пиловим бурям – до 20 млн. гектарів. На якісний стан
земельних ресурсів впливають також інші негативні фактори, зокрема
засоленість, солонцюватість, перезволоженість, кислотність, кам’янистість.
Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до
зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення, зокрема чорноземів,
втрати грудкувато-зернистої структури, водопроникності та аераційної
здатності з усіма екологічними наслідками [33]2.

У 2018 p. вибіркові обстеження для визначення вмісту залишкових
кількостей пестицидів, що проводились гідрометеорологічними
організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, охопили
сільськогосподарські угіддя 30 господарств, 27 районів, 13 областей країни
[33]. На території сільгоспугідь України, що обстежувались у 2018 р.,
середній вміст ДДТ в ґрунтах був значно нижче рівня гранично допустимих
норм і становив 0,007 ГДК. Найбільший вміст нітратів виявлено у ґрунтах
Черкаської, Рівненської, Одеської областей, де середні концентрації були у
межах 10–20 (млн-1) – 0,08–0,15 ГДК, максимальні – 19–46 (млн-1) – 0,15–0,35
ГДК. Загалом в Україні ґрунти найбільш забруднені свинцем, цинком, міддю,
менше – манганом, кадмієм і нікелем. У промислових населених пунктах
внаслідок багаторічних викидів забруднювальних речовин у атмосферне
повітря навколо підприємств сформувалися зони підвищеного забруднення
ґрунтового покриву важкими металами [37] 3.

Отже, в Україні склався надзвичайно високий рівень освоєння
життєвого простору: до господарського використання залучено біля 65 % її
території, де тільки 21,3 млн. га (35,3 %) – екологостабілізуючих угідь. В
цілому, забудовані території продовжували розширюватися за рахунок всіх
інших категорій земель, за винятком лісів і акваторій водних об'єктів [33]4.

2.3. Водні ресурси

Згідно з Водним кодексом України (1995) [6]5, водні ресурси — це
обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території. На
практиці, як в Україні, так і в багатьох країнах світу, поняття «водні ресурси»
трактується у вужчому розумінні — це прісні поверхневі та підземні води, які
знаходяться у водних об'єктах і використовуються або можуть бути
використані людиною.
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Поверхневі прісні водні об’єкти України вкривають 24,1 тис. км2, або
4,0 % загальної території (603,7 тис. км2) держави. До цих об’єктів належать
річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо. Гідрографічною одиницею є
район річкового басейну. В Україні встановлено 9 районів річкових басейнів
(рис. 2.8.)

Рис. 2.8. Гідрографічне районування території України.
Джерело: Міндовкілля України

У межах встановлених районів річкових басейнів виділено суббасейни.
Так, у межах району басейну річки Дніпро виділено суббасейн Верхнього
Дніпра, суббасейн Середнього Дніпра, суббасейн Нижнього Дніпра,
суббасейн річки Прип’ять та суббасейн річки Десна.

Серед усіх річок України найбільшу водозбірну площу має Дніпро –
296,317 тис. км2 у межах держави. За загальною площею водозбору Дніпро
посідає третє місце в Європі.

Серед річок, що мають дуже велику площу водозбору, виділяється
Дунай – 817 тис. км2, на території України площа водозбірного басейну
складає 30,626 тис. км2.

За багаторічними спостереженнями потенційні ресурси річкових вод
України становлять 209,8 км3 (разом з р. Дунай), з яких лише 25 відсотків
формуються у межах України, решта надходить з Російської Федерації,
Республіки Білорусь, Румунії. Найбільша кількість водних ресурсів (58%)
зосереджена в річках басейну Дунаю у прикордонних районах України,
найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя, Крим та
південні області України, де зосереджені найбільші споживачі води. У
більшості регіонів України транзитний приток перевищує місцевий стік.
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Виняток складає Крим, де природного зовнішнього притоку немає, а також
Львівська і Закарпатська області, де цей приток менший, ніж місцевий стік.

Доступні для широкого використання водні ресурси формуються, в
основному, в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і
Західного Бугу, а також малих річок Приазов’я та Причорномор’я.

Достовірною інформацією про водні ресурси України є дослідження
В.К. Хільчевського, виконане ним на основі глобальної інформаційної
системи Aquastat, яка належить Продовольчій та сільськогосподарській
організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO). Узагальнені В.К.
Хільчевським сучасні характеристики водних ресурсів України висвітлено в
табл. 2.11.

Таблиця 2.11.
Узагальнююча характеристика середньорічних показників

відновних водних ресурсів України на основі даних глобальної
інформаційної системи FAO Aquastat, 2017 р. (Хільчевський, 2021).

Вид водних
ресурсів

Складники водних ресурсів Об’єм, км3

Поверхневі води Річковий стік внутрішній 50,1

Річковий стік зовнішній (приплив в Україну) 120,2

Сумарний річковий стік 170,3

Річковий стік за межі України 28,9

Підземні води Прогнозні ресурси 22,0

Доступні для використання 5,0

Внутрішні води Поверхневі і підземні 55,1

Загальні водні
ресурси

Поверхневі і підземні 175,3

*Джерело: [68]1

Згідно з цими розрахунками загальні відновні водні ресурси України
становлять 175,3 км3 на рік, з яких 97 % формується за рахунок поверхневого
річкового стоку і лише 3 % (5 км3) за рахунок підземних вод.

На одного жителя України припадає в середньому лише 1 тис. м3

місцевого стоку, тоді як, наприклад, у Канаді цей показник становить 94,3
тис. м3, Росії — 31,0 тис. м3, США — 7,4 тис. м3, Німеччині — 1,9 тис. м3 [
_]2. Забезпеченість місцевими водними ресурсами по окремих областях
країни відрізняється майже в 60 разів: від 0,14 км3/рік у Херсонській області,
до 7,92 км3/рік — у Закарпатській. Найменш забезпеченими водними
ресурсами є Донбас, Криворіжжя, АР Крим та півден ні області України, де
зосереджені найбільші споживачі води [25]3.
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Рис. 2.9. Забезпеченість регіонів України місцевими водними
ресурсами, тис. м3/рік на одну людину.

Джерело: Міндовкілля України
Питне водопостачання України майже на 80 % забезпечується з

поверхневих джерел і на 20 % ― з підземних. В окремих регіонах гостро
стоїть питання забезпечення населення питною водою не тільки в якісному,
але і в кількісному відношенні. У 10 областях України протягом року
населення користується привізною водою: у Запорізькій – 21,4 % населених
пунктів, Дніпропетровській – 20 %, Миколаївській – 17 %; Одеській – 12 %,
Львівській – 3 %, Донецькій – 2,1 %; Кіровоградській – 2,2 %, Полтавській -
0,4 %, Херсонській – 0,3 %; Івано-Франківській - 0,25 %.

З метою забезпечення населення та галузей економіки необхідною
кількістю води в Україні збудовано 1 103 водосховища загальним об’ємом
понад 55 млрд. м3 та близько 48 тис. ставків, 7 великих каналів довжиною 1
021 кілометр з подачею по них 1 000 м3 води за секунду, водоводи великого
діаметра, якими вода надходить у маловодні регіони України.

Більша частина зарегульованого стоку в Україні припадає на
дніпровський каскад водосховищ загальним об’ємом 43,8 км3 і корисним
об’ємом 18,5 км3. Системами водовідведення протягом року відведено
(скинуто) 1 573,41 млн. м³ стічних вод за рік, з них пропущено та очищено на
очисних спорудах 1 494,13 млн. м3 або майже 95 %.

За результатами узагальнення даних державного обліку
водокористування у 2018 році у поверхневі водні об’єкти скинуто
5 210 млн.м3 стічних вод, у тому числі: підприємствами промисловості –
3 284 млн. м3, житлово-комунальної галузі – 1 513 млн. м3 та підприємствами
сільського господарства – 349,6 млн. м3.
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Із загального обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені
складають 952 млн. м3 (18,27 %), нормативно-очищені – 1 058 млн. м3 (20,31
%), нормативно-чисті без очистки – 3048 млн. м3 (58,51 %) та шахто-кар’єрні
води, що не категоріюються – 151,7 млн. м3 (2,91 %).

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид
забруднених комунально-побутових і промислових стічних вод
безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації, а також
надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі
поверхневого стоку води із забудованих територій та сільгоспугідь.

За період 2018 р. у водних об’єктах України було виявлено сім випадків
екстремально високого забруднення (ЕВЗ) поверхневих вод на одному
водному об'єкті: на р. Полтва в районі м. Львів (Львівська область)
зареєстровано шість випадків за вмістом розчиненого у воді кисню у межах
0,64 - 1,92 мг О2/дм3 та один випадок збільшення БСК5 (біохімічного
споживання кисню за 5 діб) до 68,8 мгО2/дм3 .

У районі басейну Дніпра спостереження здійснювались по 145 пунктах
моніторингу, з них 33 – у місцях питних водозаборів.

У воді р. Дніпро на ділянках міст Херсон та Нова Каховка у 2018 р.
спостерігався невисокий вміст сполук азоту, нафтопродуктів, фенолів,
синтетично поверхнево - активних речовин (СПАР). Середньорічні
концентрації не перевищували рівня ГДК, а максимальні були у межах від 1
до 3 ГДК.

Найбільш забрудненою ділянкою р. Дніпро є ділянка в районі
с. Неданчичі, де майже по всім забруднювальним речовинам спостерігається
перевищення відповідних нормативів.

Найгірші значення показників якості вод фіксувалися у пунктах
спостережень каналу Бортницької станції аерації.

У 2018 році усереднені значення показників БСК5 та ХСК дещо
знизились у зазначених пунктах спостережень, проте не досягають
нормативних значень.

Результати проведених інструментально-лабораторних вимірювань
показників якісного стану вод водосховищ та основних водотоків басейну
Дніпра у місцях розташування питних водозаборів свідчать про перевищення
за показниками БСК та ХСК, які відображають інтенсивність забруднення
водних об’єктів легко окисними та важко окисними органічними сполуками.

У 2018 році за результатами вимірювань проб води у місцях питних
водозаборів міст Верхньодніпровськ та Горішні Плавні фіксувалося
зростання сухого залишку.

Для басейну річки Дніпро характерні регіональні аспекти формування
їх якості. Води у верхній течії Дніпра характеризуються підвищеним вмістом
природних сполук гумінових та фульво- кислот, сполук заліза та марганцю.
Кольоровість води є індикатором вмісту цих сполук. У зв’язку з цим,
найбільше природне (біогенне) забруднення серед усіх водосховищ
Дніпровського каскаду спостерігається саме у Київському водосховищі.
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Радіологічний стан поверхневих вод басейну Дніпра протягом 2018
року не зазнав суттєвих змін порівняно з попередніми роками. Вміст
радіонуклідів у водах водосховищ Дніпровського каскаду та річках басейну у
межах контрольованої території у цілому був стабільним і значно нижчим за
встановлені нормативи (Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні
вмісту радіонуклідів 90Sr і 137Cs у продуктах харчування та питній воді»,
затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256, обмежують вміст
90Sr і 137Cs рівнем 2,00 кБк/м3).

Моніторинг за станом забруднення поверхневих вод здійснювався на
Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському і
Каховському водосховищах. За даними спостережень середній вміст
розчиненого у воді кисню був задовільний і знаходився у межах 8,42 - 10,37
мг О2/ дм3.

Основними забруднюючими речовинами дніпровського каскаду
водосховищ, як і у попередніх роках, є сполуки важких металів (сполуки
мангану, міді, цинку, хрому шестивалентного, заліза загального), вміст яких
постійно перевищував рівень рибогосподарських нормативів.

У пунктах Київського, Кам’янського, Дніпровського (вище м.
Запоріжжя) водосховищ у звітному році відмічено зростання у воді вмісту
сполук мангану. поряд з цим покращилась якість води через зменшення
концентрацій сполук мангану у пунктах Канівського водосховища –
м. Українка та м. Ржищів, Кременчуцького - мм. Черкаси Світловодськ,
Дніпровського - міста Кам’янське, Дніпро.

В усіх пунктах дніпровських водосховищ вміст сполук міді
перевищував допустимі нормативи. У Київському, Канівському (вище м.
Українка), Кременчуцькому (м. Черкаси) водосховищах рівень забруднення
води сполуками міді знизився.

Дещо зросли концентрації сполук хрому шестивалентного у
Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах, але найбільший рівень
забруднення хромом шестивалентним спостерігався у Київському та
Канівському водосховищах.

У Канівському та Кременчуцькому водосховищах у порівнянні з
попереднім роком зменшились концентрації заліза загального. Якість води
більшості водосховищ за вмістом сполук цинку, фенолів залишилась майже
на рівні минулого року. Як і у попередніх роках у водосховищах відмічається
невисокий вміст сполук азоту та нафтопродуктів.

Гідробіологічний моніторинг проводився на всіх водосховищах
Дніпровського каскаду. Суттєвих змін у стані гідробіоценозів водосховищ
протягом 2018 р. не виявлено. Стан пелагічних угруповань залишався
стабільним, структура була сталою та різноманітною, визначено помірне
забруднення вод, 3-й клас якості.

Фітопланктон р. Дніпро в 2018 р. був багатий і різноманітний в усіх
створах. «Цвітіння» синьозелених водоростей спостерігалось влітку в усіх
створах річки. Інтенсивність цього процесу у створі с. Неданчичі була
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початкового ступеню. У нижній течії (створи мм. Нова Каховка і Херсон)
інтенсивність цього процесу відповідала помірному ступеню. Стабільний
розвиток планктонних ценозів. Якість вод відповідала 3 класу. Якість води
приток Дністра не зазнала значних змін і у більшості пунктів контролю
залишилась майже на рівні попереднього року [33]1.

Показники радіоактивного забруднення поверхневих вод визначались у
9 створах на річках Дніпро, Десна, Дунай, Південний Буг. Спостереження за
радіоактивним забрудненням дніпровських водосховищ гідрометеорологічні
організації проводять в основному у їх нижніх частинах (у верхніх б’єфах
ГЕС).

У рамках програми радіоекологічного моніторингу у зонах впливу
діючих АЕС визначення рівнів радіоактивного забруднення поверхневих вод
проводились на річках Стир, Горинь, Південний Буг та Арбузинка.

Радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра у 2018 році, як і в
інші роки після аварії на Чорнобильській АЕС, визначався переважно
техногенними радіонуклідами, що змиваються із водозборів, які були
забруднені внаслідок аварійних викидів.

Оскільки на теперішній час головним шляхом надходження
радіонуклідів до Київського водосховища (з подальшою міграцією по каскаду
дніпровських водосховищ) залишаються води річки Прип’ять, то умови
формування поверхневого стоку в її басейні, (перш за все у межах зони
відчуження) мають вирішальний вплив на радіаційний стан всього
дніпровського каскаду водосховищ.

Гідрометеорологічні умови, що спостерігалися у 30-км зоні відчуження
у 2018 році, не призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних
об'єктах зони та дніпровської водної системи. Весняне водопілля на
пригирловій ділянці Прип’яті розпочалося 18-20 березня. Ріст рівнів води
відбувався з інтенсивністю кілька сантиметрів на добу, і лише наприкінці
місяця внаслідок заторних явищ відбулося різке підвищення рівнів води на
0,3-0,4 м. Максимуми весняного водопілля сформувалися на початку другої
декади квітня. За висотою максимальні рівні води були нижчі за середні
багаторічні показники. Максимальна витрата води становила 1300 м3/с (80 %
норми). Встановлені критичні відмітки, за яких відбувається затоплення
найбільш забруднених, не захищених водоохоронними дамбами ділянок
заплави, перевищені не були.

Такі гідрологічні умови сприяли тому, що вміст радіонуклідів у воді
річки Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2018 році був одним із найменших за
весь період спостережень після аварії. За даними Державного
спеціалізованого підприємства “Екоцентр” Державного агентства України з
управління зоною відчуження об’ємна активність стронцію-90 у воді річки
протягом року коливалася від 28 до 260 Бк/м3 і в середньому за рік становила
91 Бк/м3 (у 2017 році – 68 Бк/м3); об’ємна активність цезію-137 була в межах
12-214 Бк/м3 за середнього значення 54 Бк/м3 (у 2017 році – 35 Бк/м3) –
таблиця 2.12.
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Таблиця 2.12
Вміст радіонуклідів у поверхневих водах України у 2018 році***
Об’єкт та пункт спостереження Концентрація, Бк/м3

цезій-137* стронцій-90
мін. макс. серед. мін. макс. серед.

р. Прип’ять – м. Чорнобиль** 12,0 214,0 54,0 28,0 260,0 91,0
р. Дніпро – с. Неданчичі 1,8 10,9 3,9 4,5 8,1 6,3
р. Десна – м. Чернігів 0,60 5,1 1,7 4,6 7,1 5,6
Київське вдсх. - м. Вишгород 2,4 15,4 8,2 30,2 40,4 35,4
Канівське вдсх.- м. Київ 1,7 20,6 9,9 24,3 34,0 28,2
Канівське вдсх.- м. Канів 1,0 6,1 3,9 14,0 21,8 16,9
Каховське вдсх. - м. Нова Каховка 0,40 1,6 0,68 16,2 20,2 18,6
Дніпро-Бузький лиман – м. Очаків 2,4 4,2 3,4 11,0 13,5 12,1
р.Південний Буг – м.Миколаїв 0,5 6,0 2,0 5,3 7,2 6,2
р.Дунай – м.Ізмаїл 0,9 9,2 2,7 6,8 10,2 8,8
р.Стир, зона впливу РАЕС 2,61 4,01 3,19 4,5 5,7 5,1
р.Горинь, зона впливу ХАЕС 2,60 3,99 3,21 4,5 6,8 6,0
р. Південний Буг, зона впливу Ю-УАЕС 0,5 0,8 0,62 6,8 9,1 8,2
р. Арбузинка, зона впливу Ю-УАЕС 0,5 0,7 0,60 6,3 7,9 7,1
Каховське вдсх., зона впливу ЗАЕС 0,5 0,6 0,58 12,4 18,2 15,7

* - сумарна концентрація цезію-137 у зависі та розчині
** - дані ДСП „Екоцентр”
***Джерело: [33]

Винос стронцію-90 водами р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2018
році становив 1,15×1012 Бк (31,1 Кі), що на 60% більше виносу у 2017 році
Річний винос цезію-137 дорівнював 0,64×1012 Бк (17,3 Кі) – на 60 % більше
виносу попереднього року. Показники виносу радіонуклідів стронцію-90 та
цезію-137 у 2018 році були одними з найменших за період спостережень
після аварії, проте найбільшими за останні п’ять років.

Певна кількість радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 потрапляє до
дніпровських водосховищ із водним стоком Верхнього Дніпра і Десни, проте
внесок цих річок у радіоактивне забруднення каскаду порівняно з р. Прип’ять
значно менший.

Загальний внесок Верхнього Дніпра і Десни у забруднення
дніпровських водосховищ стронцієм-90 та цезієм-137 становить відповідно
0,173×1012 Бк (4,67 Кі) та 0,081×1012 Бк (2,19 Кі), що складає 12 та 9 % від
внеску р. Прип’ять разом з річками Уж та Брагінка.

Вміст радіонуклідів у водах Верхнього Дніпра (с. Неданчичі) та
р. Десни (м. Чернігів) у 2018 році знаходився на передаварійному рівні і був
одним із найменших за весь період спостережень після аварії на ЧАЕС:
концентрації стронцію-90 у воді в середньому за рік становили відповідно 6,3
та 5,6 Бк/м3 (у 2017 році – 6,5 та 5,7 Бк/м3); концентрації цезію-137
дорівнювали відповідно 3,9 та 1,7 Бк/м3 (у 2017 р. – 3,2 та 0,94 Бк/м3).

У каскаді дніпровських водосховищ під впливом різних природних
факторів відбувається трансформація стоку радіонуклідів, що надходять з
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річковими водами із забруднених територій, та спостерігається поступове
зменшення їх концентрацій внаслідок природних процесів самоочищення
водних мас.

При проходженні забруднених прип’ятських вод від м. Чорнобиль через
Київське водосховище середньорічна концентрація стронцію-90 знизилась у
2,6 рази і в створі верхнього б’єфу Київської ГЕС (м. Вишгород) складала в
середньому за рік 35,4 Бк/м3. Вниз по Дніпру внаслідок розбавлення більш
чистими водами бокових приток вміст стронцію-90 у воді й далі зменшувався
і у Каховському водосховищі в районі м. Нова Каховка становив у
середньому за рік 18,6 Бк/м3, що у 4,9 рази менше ніж у воді Прип’яті (у 2017
році аналогічні показники складали 34,6 Бк/м3 у Київському водосховищі та
19,2 Бк/м3 у Каховському).

Зменшення концентрації цезію-137 вздовж Дніпра відбувається
інтенсивніше, ніж стронцію-90. Вирішальну роль у цьому відіграють, окрім
розбавлення, процеси седиментації (значна частина цезію-137 акумулюється
у донних відкладах водосховищ). У 2018 році середня концентрація цезію-
137 у Київському водосховищі становила 8,2 Бк/м3, що у 6,6 разів менше, ніж
у прип’ятській воді; у Каховському водосховищі вона складала вже 0,68
Бк/м3, тобто була у 79 разів менша за вміст цього радіонукліду у воді р.
Прип’ять (у 2017 році відповідно 9,9 і 0,70 Бк/м3).

У Дніпро-Бузькому лимані в районі м. Очаків вміст стронцію-90 в
середньому за рік дорівнював 12,1 Бк/м3, вміст цезію-137 – 3,4 Бк/м3 (у 2017
році відповідні показники становили 11,1 та 3,3 Бк/м3).

Динаміка забруднення вод дніпровських водосховищ цезієм-137 і
стронцієм-90 у 1987-2018 рр. наведена на рис. 2.10, 2.11. Незважаючи на
сталу тенденцію до зменшення забруднення, в окремі роки та сезони
спостерігались суттєві коливання концентрацій радіонуклідів внаслідок
ускладнення радіаційної ситуації на водних об'єктах зони відчуження під час
проходження високих весняних повеней, дощових паводків тощо (рис. 2.10,
2.11).

Рис. 2.10. Динаміка концентрації цезію-137 у водах каскаду
Дніпровських водосховищ.

Джерело: [33]1

Рис. 2.11. Динаміка концентрації стронцію-90 у водах каскаду
Дніпровських водосховищ.

Джерело: [33]2

Загалом вміст стронцію-90 у водах дніпровського каскаду у 2018 році
був на рівні показників у 2017 році, вміст цезію-137 – був близьким або
відхилявся на 15-40 % від показників попереднього року.

Трансформація водних ресурсів України в контексті розвитку ВВШ.
Для оцінки майбутніх кліматичних змін на території України нами було
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проаналізовано проекції клімату на ХХІ ст. на основі сучасних РТК-сценаріїв
та даних глобальних і регіональних чисельних кліматичних моделей (Snizhko
et al., 2020)1. В якості вихідних даних для розрахунків були використані
результати європейського проекту “IMPRESSIONS” (Impacts and Risks from
High-End Scenarios: Strategies for Innovative Solutions) на період до 2100 р.

Оцінка очікуваних змін кількості опадів була виконана стосовно
територій водозборів основних річкових басейнів України. Атмосферні опади
є однією з основних складових водного балансу річкового басейну, тому така
деталізація у виділенні територіальних розрахункових одиниць — річкових
басейнів, є цілком правомірною. На рис. 2.12 висвітлено зміну середньої
річної кількості опадів у межах цих басейнів для трьох 30-річних періодів
ХХІ ст. за помірним сценарієм зміни клімату. Зміни середніх річних сум
опадів протягом XXI ст. за помірним сценарієм порівняно з референтним
періодом (1981–2010 рр.) у всіх річкових басейнах несуттєві (збільшення на
0,5–6%) [85]2

Рис. 2.12. Порівняння проекцій середньої річної кількості опадів (мм)
для різних розрахункових періодів ХХІ століття за помірним сценарієм зміни
клімату в межах водозбірних територій основних річкових басейнів України з
референтним кліматичним періодом (1981–2010 рр.).

Джерело: [33]3

Схожі результати одержали вчені УкрГМІ (Розроблення сценаріїв зміни
кліматичних умов в Україні на середньо- та довгострокову перспективу з
використанням даних глобальних та регіональних моделей, 2013) [56]4 для
попереднього покоління кліматичних сценаріїв (SRES) (рис. 2.13). Їхні
розрахунки засвідчили, що для сценарію В1 прогнозується збільшення опадів
до 2,3 % з прикінцевим значенням 1,8±5,1 %, за винятком середини століття,
коли прогнозується зменшення сум опадів на -0,3 %; для сценарію А1В
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середні значення сум опадів збільшаться на 0,3–0,5 %, виняток — наступне
десятиріччя, коли прогнозується зменшення опадів на -1,4 %; для сценарію
А2 опади в усі десятиріччя перевищують на 0,3–2,7 % значення першого
десятиріччя, за винятком останнього десятиліття, коли опади зменшуються на
-2,9 %.

Рис. 2.13. Очікувані зміни середнього річного стоку річок восьми
річкових басейнів України1

Найдосконалішим і найсучаснішим дослідженням впливу зміни клімату
на стан водних ресурсів України можна вважати дослідження міжнародного
наукового колективу, до якого увійшли: Потсдамський інститут дослідження
зміни клімату, Франкфуртський університет, Центр дослідження
біорізноманіття та зміни клімату товариства Лейбніца у Франкфурті
(Німеччина) та кафедра метеорології і кліматології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (Didovets et al., 2020) [81]2.

Для виконання симуляцій водного стоку річок України на період до
2100 р. у цьому дослідженні проаналізовано спроможнісніть відтворення
річкового стоку для основних річкових басейнів України шести глобальних
гідрологічних моделей: LPJmL (Rost et al., 2008), MATSIRO (Pokhrel et al.,
2015), H08 (Hanasaki et al., 2008), WaterGAP2 (Müller, 2017), DBH (Tang et al.,
2007) and PCR-GLOBWB (Wada et al., 2014) [84, 89, 92, 94]3.

Найбільші величини зниження стоку проектуються для Прип’яті,
Південного Бугу та Дністра і можуть досягти значення мінус 30 % в кінці
століття.

З іншого боку, отримані проекції для басейну Десни дають нам змогу
говорити про стабільність норми стоку у часі, оскільки в обох періодах у
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середньому передбачаються несуттєві відхилення проектованих значень від
норми стоку референтного періоду.

У басейні Сіверського Донця очікується збільшення середнього річного
стоку: у 2041–2070 рр. за сценарієм РТК 2.6 в середньому на 4,5 %, а за
сценарієм РТК 8.5 — на 7,4 %; у 2071–2100 рр. за сценарієм РТК 2.6 — на 6,1
%, а за сценарієм РТК 8.5 — 6,4 %.

Загалом отримані результати вказують на зниження стоку більшості
басейнів в середині (2041–2070 рр.) та в кінці ХХІ ст. (2071–2100) за обома
траєкторіями концентрацій парникових газів (РТК), хоча суттєве зниження
очікується тільки у разі справджуваності сцена- рію РТК 8.5.

Так, для річок басейну Дніпра порівняно з референтним 30-річним
періодом (1981–2010 рр.) у 2041–2070 рр. за РТК 2.6 очікується помітне
зниження водності у квітні–травні на 13–19 %, а в період літньої межені
на 9–11 %. Відповідно до РТК 8.5 найбільше зниження водності проектується
на травень –24 %, а в період літньої межені стік знизиться на 15–17 %.

У басейні Дністра у 2041–2070 рр. за сценарієм РТК 2.6 очікується
зниження водного стоку річок в усі місяці року. Найбільш відчутним дефіцит
водних ресурсів у басейні згідно з цим сценарієм буде спостерігатися під час
осінньої межені (зниження стоку на 15–20 %), літньої межені (до -16 %), та
на початку вегетаційного періоду в квітні–травні (-20 %). За сценарієм РТК
8.5 теж очікується суттєве зниження стоку в усі місяці року: зима — на 12–16
%, весна — на 17–28 %, літо на 19–24 %, осінь на 24–27 %.

У басейні Десни до кінця поточного століття не очікується зниження
середнього річного стоку: відхилення проектованих значень від норми стоку
референтного періоду не перевищують межі природних коливань стоку річок
басейну.

Горбачова Л.О. (Горбачова, 2014) [9]1 також виконала оцінку можливих
майбутніх змін стоку річок України за водно-балансовим методом та гідро
логічне моделювання модулем NAM RR Mike 11 за даними чотирьох
регіональних кліматичних моделей (РКМ) (сценарій А1В). Результати
розрахунків дали змогу отримати проекції середньорічного стоку води у
вигляді шарів стоку (мм) для репрезентативних водозборів річок до середини
ХХІ ст. по відношенню до базового періоду 1991–2010 рр. Це дало змогу
виконати просторове узагальнення його можливих змін (%) (рис. 2.14).
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Рис. 2.14. Можливі майбутні зміни середньорічного стоку води (%)
річок України на період 2031–2050 рр. відносно базового періоду 1991–2010
рр. за даними РКМ, сценарій A1B (Горбачова, 2014).

Джерело: [9]1

До 2040 р. у північній частині України не передбачається різких
кліматичних змін: зростання температури не перевищить 1,1–1,4°С за усіма
сценаріями, а сумарна кількість річних опадів не зміниться. Середній річний
стік у басейнах Десни, Прип’яті, Верхнього Дніпра залишиться без помітних
змін. У внутрішньорічному розподілі стоку річок цього регіону
спостерігатиметься незначне збільшення стоку у зимові місяці і ранньою
весною з максимумом у березні–квітні. Влітку очікується зменшення стоку,
втім воно не буде суттєвим щодо референтного періоду 1981–2010 рр.

Зменшення водного стоку р. Прип’ять наприкінці століття буде
знаходитися в діапазоні від -12 до -23 % (середні прогнозні оцінки), що не
призведе до надто критичної ситуації у водному секторі. Однак, аналізуючи
результати симуляції внутрірічного розподілу водного стоку для річок
північного регіону України, слід враховувати очікуване зменшення водного
стоку в період літньої межені за різними сценаріями від 9% до 37%, що може
бути відчутним для аграрного сектору економіки, комунального господарства,
рекреаційно-туристичної сфери.

До 2040 р. суттєвої зміни гідрологічного режиму річок у басейні Дніпра
не передбачається, оскільки зміни гідрокліматичних параметрів очікуються
незначними. В наступних розрахункових періодах передбачається деяке
зниження водного стоку в басейні, в середньому до -20 %. Результати
симуляції вказують на рівномірний характер змін стоку протягом року за
обома сценаріями і в обох періодах. Зменшення стоку в окремі місяці буде
помірним від -18 % за РТК 2.6 та до -24 % за РТК 8.5. Із січня по березень
можливе невелике збільшення стоку до 7 % у 2071–2100 рр. згідно з РТК 2.6.
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У басейні Південного Бугу протягом 2041–2070 рр. норма річного стоку
залишиться майже без змін. Відхилення річної величини стоку від природної
норми становитиме лише кілька відсотків. Проте наприкінці ХХІ ст. за обома
сценаріями проектується суттєве зниження середнього річного стоку річки:
від -20 % за РТК2,6 до -30 % за РТК8.5 Найпомітнішим стане зниження стоку
під час літньої та осінньої межені від -3 % до -26 % за РТК 2.6 та від -13 % до
-45 % згідно з РТК 8.5 (за винятком незначного збільшення в червні згідно з
РТК 2.6). Особливо значне зниження стоку очікується наприкінці ХХІ ст.
згідно з жорстким сценарієм РТК 8.5.

Проекції середніх багаторічних місячних величин стоку Дністра
вказують на стійке зниження норми водного стоку до кінця поточного
століття. У 2041–2070 рр. середній річний стік зменшиться на 15–20 %, а в
2071–2100 рр. на 20–30 %. Протягом року зниження водного стоку буде
спостерігатися в усі місяці в обох майбутніх розрахункових періодах в
діапазоні від -2 % до -20 % згідно з РТК 2.6 та від -5 % до -35 % згідно з РТК
8.5. Без змін залишиться тільки стік протягом лютого місяця.

2.4. Середовища існування, флора і фауна, території, що підлягають
особливій охороні, та ландшафт

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) охороняється як національне
надбання щодо якого встановлено особливий режим охорони, відтворення і
використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової
системи природних територій. Розвиток системи природоохоронних
територій є важливою передумовою для забезпечення сталого розвитку
країни [1].1

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2030 року» для забезпечення
сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України передбачено
збільшення та розширення територій природно-заповідного фонду (зокрема
заповідних зон у національних природних парках та регіональних
ландшафтних парках), створення на суходолі і в акваторії Чорного та
Азовського морів і забезпечення збереження і функціонування
репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і
міжнародного значення.

Однією з передумов вступу нової країни до Європейського Союзу є
адаптація національного законодавства до Директиви № 2009/147/ЄС про
збереження диких птахів (далі – Пташина директива) та Директиви
№ 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і
флори (далі – Оселищна директива), якими зокрема передбачено створення та
функціонування мережі природоохоронних територій NATURA 2000.
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За результатами даних обліку територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, поданих органами виконавчої влади на місцевому рівні,
що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, станом на 01.01.2021 природно-
заповідний фонд України має в своєму складі 8633 території та об’єктів
фактичною площею 4,105 млн. га та 402,5 тис. га в межах акваторії Чорного
моря.

Відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі
держави («показник заповідності») становить 6,8 %.

Більше половини (62,7 %) площі ПЗФ України займають території та
об’єкти загальнодержавного значення. Серед них 19 природних і 5
біосферних заповідників, 53 національні природні парки, 328 заказників, 136
пам’яток природи, 18 ботанічних садів, 20 дендрологічних та 7 зоологічних
парків, 90 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Загальна площа
територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
становить 2 977 006,19 га, місцевого – 1 910 517,58 га (рис. 2.15).

Протягом 2020 ріку кількість об’єктів та територій природно-
заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення збільшилась на
120 одиниць загальною площею 26 032,82 га. (рис. 2.15) (табл. 2.13, 2.14)1.

Рис. 2.15. Структура природно-заповідного фонду України (за площею).
Джерело: складено автором.

Таблиця 2.13
Об’єкти природно-заповідного фонду України, одиниць*

2012 2015 2017 2018 2019
Об'єкти природно-заповідного
фонду

8028 8184 8296 8396 8512

природні заповідники 19 19 19 19 19
біосферні заповідники 4 4 5 5 5
національні природні парки 47 49 49 49 52
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заказники 3042 3131 3195 3258 3354
загальнодержавного значення 309 310 320 320 326
місцевого значення 2733 2821 2875 2938 3028
пам'ятки природи 3388 3422 3460 3492 3513
загальнодержавного значення 132 134 136 136 136
місцевого значення 3256 3288 3324 3356 3377
ботанічні сади 28 28 28 28 28
загальнодержавного значення 18 18 18 18 18
місцевого значення 10 10 10 10 10
зоологічні парки 13 13 13 13 13
загальнодержавного значення 7 7 7 7 7
місцевого значення 6 6 6 6 6
дендрологічні парки 54 57 58 58 61
загальнодержавного значення 19 19 20 20 20
місцевого значення 35 38 38 38 41
парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва

556 569 572 576 581

загальнодержавного значення 89 89 89 89 89
місцевого значення 467 480 483 487 492
регіональні ландшафтні парки 69 81 82 83 83
заповідні урочища 808 811 815 815 803

*Джерело: [33]1.

Таблиця 2.14
Площа об’єктів природно-заповідного фонду України, га*

2012 2015 2017 2018 2019
Об'єкти природно-заповідного
фонду

3650812,7 3803131,9 3985022,4 3991638,5 4085862,4

природні заповідники 201537,9 205295,7 206630,6 206630,6 206630,6
біосферні заповідники 252146,1 252146,1 479110,8 479110,8 479110,8
національні природні парки 1215805,9 1311637,8 1311637,8 1311637,8 1378124,0
заказники 1352792,1 1383514,9 1386781,9 1393263,5 1423321,1
загальнодержавного
значення

460067,3 460109,3 464248,9 464248,9 485920,9

місцевого значення 892724,8 923405,6 922533,0 929014,6 937400,2
пам'ятки природи 28686,0 28833,4 29982,5 29988,5 30204,8
загальнодержавного значення 5776,4 5821,8 6311,7 6311,7 6311,7
місцевого значення 22909,6 23011,6 23670,8 23676,8 23893,1
ботанічні сади 1990,2 1990,2 1990,2 1990,2 1990,2
загальнодержавного значення 1863,2 1863,2 1863,2 1863,2 1863,2
місцевого значення 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0
зоологічні парки 453,9 453,9 453,9 453,9 453,9
загальнодержавного значення 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5
місцевого значення 342,4 342,4 342,4 342,4 342,4
дендрологічні парки 1774,6 1786,8 1782,9 1782,9 1786,3
загальнодержавного значення 1472,9 1472,9 1469,0 1469,0 1469,0
місцевого значення 301,7 313,9 313,9 313,9 317,3
парки-пам'ятки садово-
паркового мистецтва

13127,2 13251,5 13255,8 13260,4 13314,0

загальнодержавного значення 5704,4 5718,0 5720,2 5720,2 5720,8
місцевого значення 7422,8 7533,5 7535,6 7540,2 7593,2
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регіональні ландшафтні
парки

758553,5 786025,3 786492,1 786623,7 787859,8

заповідні урочища 95695,8 97845,0 99528,7 99528,7 95723,4
Об'єкти природно-
заповідного фонду, що
входять до складу територій
інших об'єктів природно-
заповідного фонду

271750,5 279648,7 332624,8 332632,6 332656,6

Частка фактичної площі
природно-заповідного фонду в
загальній площі країни, %

6,0 6,3 6,6 6,6 6,8

*Джерело: [33]1.

Таблиця 2.15
Розподіл площі ПЗФ по областях, де розташовані ВВШ*

Назва АТО Площа АТО,
га

Фактична
площа ПЗФ, га

%

Вінницька область 2 649 290 60189,4437 2,27
Дніпропетровська область 3 192 300 99757,0931 3,12

Запорізька область 2 718 300 138183,4433 5,08
Київська область 2 812 100 292439,6739 10,40

Кіровоградська область 2 458 800 100318,8426 4,08
Миколаївська область 2 458 500 77238,17 3,14

Одеська область 3 331 300 154389,7469 4,63
Полтавська область 2 875 000 142789,7547 4,97
Рівненська область 2 005 100 199545,0296 9,95
Херсонська область 2 846 100 319315,9841 11,22
Черкаська область 2 091 600 64746,0785 3,10
Чернівецька область 809 600 103598,45 12,80
Чернігівська область 3 190 300 250720,2944 7,86

м. Київ 83600 21148,79 25,30
*Джерело: [33]2.

Смарагдова мережа Європи – це мережа територій, важливих для
збереження природи. Ця мережа створюється на виконання Конвенції про
охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats3) в
країнах, які не є членами Європейського Союзу. Конвенція відома під назвою
Бернської конвенції за місцем започаткування – місто Берн, Швейцарія. На
сьогодні Бернська конвенція діє під егідою Ради Європи. Україна
приєдналася до цієї конвенції у 1996 році. Смарагдова мережа це система
природоохоронних територій та їх менеджмент, які мають особливу цінність
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для збереження природних видів флори, фауни та типів оселищ (Areas of
Special Conservation Interest, ASCI).1

Перелік українських територій Смарагдової мережі Європи станом на
березень 2021 року становить 377 територій площею близько 8 млн га (рис.
2.16).

Проєкт Закону про території Смарагдової мережі зареєстровано під №
4461 від 04.12.2020 включено до порядку денного: 1164-ІХ від 02.02.2021.
15.07.2021 – його було передано на доопрацювання в Комітет з питань
екологічної політики та природокористування2.

Додатком XXX до 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) в секторі «Охорона
природи» передбачені заходи щодо наближення національного законодавства
до Директиви № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів (далі – Пташина
директива) та Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та
видів природної фауни і флори (далі – Оселищна директива), зокрема:
прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого
органу (органів); визначення та позначення спеціальних зон захисту різних
видів птахів (ст.4.1 Пташиної директиви); підготовка реєстру місць
(локалітетів), призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління
ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової
мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними);
запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (ст. 6
Оселищної директиви); встановлення системи моніторингу
природоохоронного статусу оселищ та видів (ст.11 Оселищної директиви)3.

Рис. 2.16 Смарагдова мережа України (позначено темно-зеленим).4
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Джерело: Міндовкілля України

Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 2021 року Україна
має завершити створення Смарагдової мережі. Мережа має мету зберегти
види та екосистеми, які були визнані рідкісними на рівні всієї Європи. Їхній
перелік доступний у Резолюціях 4 та 6 Бернської конвенції.

Сьогодні Смарагдова мережа функціонує в більшості європейських
країн. Утім, у країнах-членах ЄС мережа має назву Natura 2000, а в країнах,
які не є членами ЄС, − мережа Emerald. Мережа Natura 2000 ідентична до
мережі Emerald в усьому, окрім аспекту членства в Європейському Союзі.
Наразі Смарагдова мережа ефективно працює у Швейцарії, Норвегії,
Великобританії та інших країнах. Тому робота із впровадження мережі
Emerald в Україні є підготовкою до майбутнього переходу нашої держави на
європейське законодавство в сфері охорони довкілля.

Серед територій Смарагдової мережі слід виділити ті, що приурочені до
«Дніпровського ВВШ», представлені в таблиці 2.16.

Таблиця 2. 16
Території Смарагдової мережі, розташовані по маршруту Дніпровського

ВВШ*.
Кадастровий номер Назва території Смарагдової

мережі
Область

UA0000144 Рипкінський Чернігівська
UA0000146 Любетський Чернігівська
UA0000046 Чорнобильський біосферний

заповідник
Київська

UA0000047 Міжрічинський РЛП Чернігівська
UA0000094 Київське водосховище Київська
UA0000233 Київське подесняння Київська
UA0000111 Канівське водосховище Черкасская
UA0000337 Дівочки Київська
UA0000012 Канівський природний

заповідник
Черкасская

UA0000110 Кременчугське водосховище Полтавська, Черкаська,
Кіровоградська

UA0000087 РЛП «Кременчугські плавні» Полтавська

UA0000135 Дніпродзержинське
водосховище

Дніпропетровська,
Кіровоградська,
Полтавська

UA0000093 Дніпровське водосховище Запорізька, Дніпропетровська
UA0000004 Дніпровсько-Орільський

природний заповідник
Дніпропетровська

UA0000106 Каховське водосховище Херсонська
Дніпропетровська, Запорізька

UA0000192 Нижній Дніпро Херсонська
UA0000109 Дніпро- Бугський лиман Херсонська, Миколаївська
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UA0000097 НПП «Білобережжя
Святослава»

Миколаївська

UA0000017 Чорноморський біосферний
заповідник

Херсонська, Миколаївська

*Джерело: Секретаріат Бернської конвенції
Території Смарагдової мережі розташовані вздовж судноплавних

шляхів р. Дунай, Е-80, та «морських шляхів»: Система Дунайських озер
(UA0000142), Дунайський біосферний заповідник (UA0000018) тощо. Також
території (акваторії),через які проходять «інші річкові шляхи України»
(постанова КМУ № 640 від 12.06.1996 «Про затвердження переліку
внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних»):
Нижньодністровський національний природний парк (UA0000039),
Хотинський НПП (UA0000045), НПП «Подільські Товтри» тощо.

Шляхом прийняття відповідного законодавства Україна остаточно
візьме на себе відповідальність за не погіршення стану збереження
включених до Смарагдової мережі рідкісних в Європі видів та оселищ,
зокрема шляхом врахування стану їх збереження в плануванні будь-якої
діяльності, включаючи, будівельну, транспортну, містобудівну тощо.

Екологічна мережа України – це єдина територіальна система, яка
включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і
території та об'єкти заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі,
рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що
визначаються законодавством України. Відповідно до ст. 3 Закону України
«Про екологічну мережу України» до структурних елементів екомережі
відносяться ключові, сполучні (екокоридори), буферні і відновлювальні
території (рис. 2.17) [29]1.
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Рис. 2.17. Розташування екокоридорів на території України1

Джерело: [33]2

Зміст ідеї створення національної екологічної мережі полягає в тому,
щоб: забезпечити сталий, екологічно збалансований розвиток України;
досягти реальної охорони навколишнього природного середовища;
задовольнити сучасні та перспективні економічні, соціальні, екологічні,
культурні та інші інтереси суспільства

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою
поліпшення умов для формування й відновлення довкілля, підвищення
природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного та
біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і
рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин і т.д. [40] 3.
Структурними елементами екомережі виступають природні ядра, сполучні
(екокоридори) території, буферні зони, відновлювальні території (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Національна екологічна мережа
Джерело: Міндовкілля України

Екомережа України є складовою частиною Генеральної схеми
планування території України, тому її формування і подальший розвиток
залежить не тільки від наявності залишків природних екосистем, а й від
соціо-економічного середовища держави. В ході створення національної,
регіональних та місцевих екологічних мереж назріває необхідність,
відповідно до чинного законодавства України, створення єдиної узгодженої їх
схеми. Ця зведена схема формування екомережі є нормативно-правовим
актом, що визначає на національному рівні пріоритети і концептуальні
основи формування, збереження та невиснажливого використання екомережі
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України, розвитку системи територій та об’єктів ПЗФ, формування
структурних елементів екомережі (рис. 2.19).

До визначених внутрішніх водних шляхів України географічно
пов’язані, в першу чергу, три наступних екокоридори:

Дніпровський екологічний коридор – найбільший в Україні
меридіональний екокоридор, який проходить переважно по долині р. Дніпра.
В межах України його протяжність становить 981 км. Ширина коридору
коливається у межах 2–15 км. Подекуди, переважно по долинах приток, цей
екокоридор розширюється. На півночі України по р. Дніпро проходить
державний кордон з Республікою Білорусь. У межах Дніпровського коридору
налічується близько 500 територій та об’єктів природно-заповідного фонду
України, серед них – 1 біосферний заповідник, 2 природні заповідники, 1
національний природний парк, 9 регіональних ландшафтних парків. Уздовж
Дніпровського екокоридору розташовані цінні водно-болотні угіддя
міжнародного значення (загальна площа 154 956 га). До Рамсарського списку
занесені "Дніпровсько-Орільська заплава" (2 095 га) у Дніпропетровській
області та "Дельта Дніпра" (33 630 га) у Херсонській області.
Перспективними визнано 7 угідь: "Північно-східна частина Київського
водосховища" (28 395 га) в Чернігівській області, "Ділянка Дніпра між
Києвом та Українкою" (21 002 га) в Київській області, "Верхів’я
Кременчуцького водосховища" (18 394 га) в Черкаській області, "Сульська
затока" (30 786 га) та "Кременчуцькі плавні" (5341 га) в Полтавській області,
"Білецько-Розумовські плавні" (4 338 га) та "Верхів’я Каховського
водосховища" (10 975 га) на території Запорізької області.

Дністровський довготний екологічний коридор. Його довжина
становить 1362 км, площа водозабору 72100 км². У межах екокоридору
виділено 12 ключових територій: 5 – у Львівській області, 2 – Івано-
Франківській, 1 – Тернопільській, 1 – Чернівецькій, 1 – Хмельницькій, 1 –
Одеській і 1 територія є спільною для Львівської та Івано-Франківської
областей. Розбудова екомережі р. Дністер проводитиметься за рахунок
виділення в натуру меж прилеглих до берегової лінії територій, які
представлені водоохоронною зоною та лісами першої групи. У межах
Вінницької та Одеської областей Дністровський екокоридор набуває
міжнародного значення, оскільки поєднує екомережі України та Молдови, де
передбачається створення транскордонної міждержавної україно-молдовської
ключової території.

Прибережно-морський природний широтний екологічний коридор.
Азово-Чорноморський літорально-степовий коридор – один з 4 широтних
коридорів екомережі України, що пролягає вздовж узбережжя Чорного та
Азовського морів і з’єднує цінні приморські території та морські мілководні
акваторії, включаючи гирла річок, лимани та затоки (рис. 2.18). В межах
коридору розташовані біосферні заповідники: "Дунайський",
"Чорноморський", інші об’єкти ПЗФ.
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Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, під
водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин,
торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових,
стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи
морські акваторії, глибина яких не перевищує шість метрів.

Перелік водно-болотних угідь міжнародного значення включає 2 252
водно-болотних угіддя загальною площею 215 млн. га. Серед них на
території України є 39 водно-болотних угідь міжнародного значення
загальною площею 717,85545 тис. га (табл. 2.17).

Таблиця 2.17
Водно-болотні угіддя міжнародного значення в Україні, пов’язані з

ВВШ, станом на 2018 рік*

Назва ВБУ Площа
(тис.га)

Адміністративно-територіальні одиниці (АР Крим,
області, райони, міста державного,

республіканського та обласного значення)
Заплава р. Прип’ять 12,000 Волинська область, Любешівський та Ратнівський

райони
Заплава р. Стохід 10,000 Волинська область, Любешівський, Камінь-

Каширський, Ковельський та Маневицький райони

Поліські болота 2,145 Житомирська область, Овруцький район
Заплава Десни 4,270 Сумська область, Середино-Будський район
Дніпровсько-

Орільська заплава
2,560 Дніпропетровська область, Дніпропетровський та

Петриківський райони
Озеро Кугурлуй 6,500 Одеська область, Ренійський та Ізмаїльський район
Озеро Картал 0,500 Одеська область, Ренійський район
Кілiйське гирло 32,800 Одеська область, Кілійський район

Межирiччя Днiстра-
Турунчука

7,600 Одеська область, Біляївський та Білгород-
Дністровський райони

Північна частина
Дністровського лиману

20,000 Одеська область, Овідіопольський та Білгород-
Дністровський райони

Дельта р.Днiпра 26,000 Херсонська область, Голопристанський та Білозерський
райони

Джерело: Міндовкілля України

Видатними ВБУ, пов’язаними з ВВШ в Україні є: на півночі – долини
річок Прип’ять та Десна, вздовж Дніпра – Київське, Канівське, Кременчуцьке
та Каховське водосховища, в Причорномор’ї – дельта Дунаю, придунайські
лимани, Дніпро-Бузький лиман [33]1.

З метою реалізації положень Закону України «Про участь України в
Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
головним чином як середовище існування водоплавних птахів» від 1996 року,
у 2002 році постановою Кабінету Міністрів України був затверджений
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«Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь
міжнародного значення».

Земельні угіддя, в тому числі водно-болотні угіддя, розглядаються та
обліковуються, як земельні ресурси та як обмеження у використанні
землевласниками та землекористувачами. Згідно форм статистичної звітності
Наказ «Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного
обліку земель (форми № 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх
заповнення»1 об’єднанні в групу «Води». Води включають: «природні
водотоки», «штучні водотоки», «озера, прибережні замкнуті водойми,
лимани», «ставки», «штучні водосховища». Але «болота» віднесені до групи
«землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом». В
статистичній звітності ведеться облік «водоохоронних обмежень» — це
площі прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм та на
островах, прибережних захисних смуг вздовж морів, морських заток і
лиманів та на островах у внутрішніх морських водах, берегових смуг водних
шляхів, смуг відведення.

Рослинний світ є невід’ємною частиною біотичного різноманіття на
планеті, однією зі складових частин природних багатств держави і разом з
іншими його елементами має неперевершену значимість як природне явище
на планеті. Флора нижчих і вищих видів рослин України нараховує близько
27 тис. видів, в тому числі судинних рослин – 5,1 тис., грибів, слизовиків – 15
тис., водоростей – 5 тис., лишайників – 1,2 тис., мохоподібних – 0,8 тис. видів
[33]2.

Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо
збереження, відтворення та використання занесених до неї природних
рослинних угруповань. Охорона цих угруповань спрямовується на
збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та
умов місцезростання.

Науковцями Інституту ботаніки АН України ім. Д.К. Заболотного
виділено 35 модельних територій. За розробленою схемою охарактеризовано
сучасний стан раритетних угруповань основних типів рослинності України –
лісової (17 асоціацій), чагарникової (5 асоціацій), степової (50 асоціацій),
лучної (4 асоціації), болотної (14 асоціацій), галофітної (4 асоціації) та вищої
водної (77 асоціацій) [33]3.

На сьогодні фауна України налічує понад 45 тис. видів, у тому числі:
понад 35 тис. комах, майже 3,5 тис. інших членистоногих, 1 800
найпростіших, 1 600 круглих червів, 1280 плоских червів та 440 кільчастих,
понад 270 видів і підвидів риб та круглоротих, 22 види земноводних, близько
25 видів плазунів, понад 430 видів птахів, близько 120 видів ссавців.

Станом на 2018 рік площа наданих в користування мисливських угідь в
Україні становить 38,3 млн. га, із них організаціям Українського товариства
мисливців та рибалок надано – 23,6 млн. га або 61,6 % площ, підприємствам
Держлісагентства надано – 4,0 млн. га (10,4 %), користувачам іншої форми
власності – 10,7 млн. га (28,0 %). У 2018 році в мисливських угіддях України
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чисельність копитних мисливських тварин збільшилась у порівнянні з 2017
роком, на 1,8 тис. голів і становить 217,1 тис. голів; хутрових звірів -
збільшилась на 223,2 тис. голів і становить 1 716,6 тис. голів; пернатої
дичини - збільшилась на 392,1 тис. голів і становить 9 936,1 тис. голів.

У водосховищах Дніпра в 2018 році загальний вилов водних
біоресурсів становив 13,17 тис. тонн, що майже на рівні 2017 року. Основу
промислу у дніпровських водосховищах склали: карась сріблястий – 3,9 тис.
тонн, лящ – 2,54 тис. тонн, плітка – 2,3 тис. тонн, плоскирка – 1,12 тис. тонн,
рослиноїдні види риб – 0,746 тис. тонн.

Максимальні загальні улови в дніпровських водосховищах зафіксовані
в середині 80-х років минулого століття; у 1989 рокі вилов риби досяг 24,6
тис.т (в тому числі 4,8 тис.т тюльки та 11,6 тис.т плітки). Мінімальний улов –
на рівні 7,1- 7,6 т був характерний для 1996-98 років. В останні 10 років
загальний вилов водних біоресурсів з каскаду дніпровських водосховищ
характеризується значними коливаннями, проте загальна тенденція до
збільшення, в цілому зберігається (рис. 2.19).

Рис. 2.19 Динаміка промислових уловів з каскаду дніпровських
водосховищ

Джерело: [33]1

В останні роки основу уловів на водосховищах складали сріблястий
(китайський) карась, плітка, лящ, плоскирка. Основні зміни в кількісних та
якісних показниках уловів у 2016-2018 роках пов'язані зі збільшенням уловів
практично всіх видів риб. Основне збільшення уловів в останню п'ятирічку
забезпечувалось за рахунок сріблястого карася, плітки, ляща та судака (рис.
5.4). Загалом на частку найбільш цінних у промисловому відношенні
крупночастикових видів у 2009-2018 роках припало до 25 % загального
збільшення уловів, що свідчить про сталий характер тенденції до покращення
якісного складу уловів (рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Частка окремих видів у загальному зростанні промислових
уловів (за період 2014-2018 роках)

Джерело: [33]1

У р. Дунай загальний вилов водних біоресурсів склав 254,4 тонни.
Вилов оселедця чорноморського склав 126,6 тонн, коропа – 44,6 тонн, карася
сріблястого – 26,8 тонн.

Станом на 2018 рік до категорії інвазійних чужорідних видів у фауні
України відносять 343 види безхребетних тварин, 67 видів риб, 5 видів
рептилій та 10 видів ссавців.

Інвазійні чужорідні види (ІЧВ) вважають одним з головних чинників
негативного впливу на біорізноманіття, який призводить до зменшення
чисельності та зникнення низки місцевих видів дикої флори та фауни,
шляхом зміни структури екосистем, хижацтва, конкуренції, розповсюдження
захворювань тощо. ІЧВ наносять багатомільйонні збитки сільському
господарству та іншим сферам господарської діяльності, а деякі види
становлять загрозу якості життя і здоров’ю людини.

Станом на 2018 рік в дніпровських водосховищах відмічено 31
чужорідний вид, серед яких за категорією інвазійності корисних – 12
значення яких невизначено – 4, умовно шкідливих – 5 і безумовно шкідливих
– 9 видів (табл. 2.18).

Таблиця 2.18
Інвазійні види риб та інтродуценти у Дніпровському водосховищі*

Види риб-вселенців, самовселенців та інтродуцентів Відносна
чисельність*

Українська назва Латинська назва
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Тюлька азово-чорноморська Clupeonella cultriventris ++
Карась сріблястий Carassius auratus +++
Товстолобик білий Hipophthalmichthys molitrix ++

Товстолобик строкатий Aristichthys nobilis ++
Білий амур Ctenopharyngodon idella +

Бобирець дніпровський Leuciscus boristhenicus +
Чебачок амурський Pseudorasbora parva +++
Канальний сомик Ictalurus punctatus +

Американський сомик Ameiurus nebulosus +
Атерина чорноморська Atherina pontica ++
Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus +

Берш Sander volgensis +
Перкарина чорноморська Percarina demidoffi +

Сонячний окунь Lepomis gibbosus +++
Бичок-гонець Mesogobius gymnotrachelus ++
Бичок-мартовик Mesogobius batrachocephalus ++
Бичок Браунера Benthophiloides brauneri +

Бичок-кніповічія кавказький Knipowitschia caucasica +
Бичок-ратан Ponticola ratan +

Примітки: + – вид представлений одиничними особинами, ++ – вид із середньою
чисельністю, +++ – вид з високою чисельністю.

*Джерело: [33]1

Інтенсивність біологічної інвазії в останні роки залишається стабільно
високою, на окремих водосховищах вона має специфічні риси. На Київському
водосховищі частка адвентивних видів на прибережних біотопах склала 0,4
%, на Канівському – 5,4 %, на Кременчуцькому – 10,7 %, на Кам'янському –
18,4 %, на Каховському – 41,2 % (в основному за рахунок псевдорасбори,
сонячного окуня та бичків).

Результати класифікації основних інвазійних видів іхтіофауни
дніпровських водосховищ за загальноприйнятими критеріями представлені в
таблиці 2.19.

Таблиця 2.19
Характеристика інвазійного іхтіокомплексу дніпровських

водосховищ*
Вид

Розповсюдженість/чи
сельність

Безпосереднійв
плив

іхтіофауну
на

Трофічна
конкуренція

Господарське
значення

Товстолоб
товстолоб
строкатий

білий,
++/+ 0 + ++
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Амур білий
Ctenopharyngodon
idella

+/+ 0 0 +

Чебачок амурський
Pseudorasbora parva

++/++ 0 + 0

Карась китайський
Carassius gibelio

++/++ + ++ ++

Морська
Syngnathus
nigrolineatus

голка
++/+ 0 0 0

Ротань-головешка
Perccottus glanii

+/+ ++ + 0

Тюлька Clupeonella
сultriventris

++/++ 0 + +

Сонячний окунь
Lepomus gibbosus

+/++ + + +

++ - високий рівень; + - низький рівень; 0 – відсутній

*Джерело: [33]1

Прикладами небезпечних інвазивні види, що спостерігаються у
водоймищах та водотоках, пов’язаних в ВВШ:

Ротань-головешка (Perccottus glenii) прісноводна риба, що належить до
родини Головешкові (Odontobutidae). В останні роки поширився басейном
верхнього Дністра, Прута і Дніпра. В останні роки відмічений в Дунаї у
районі Вилкова, а також підтверджений в басейні Південного Бугу, зокрема в
річці Гірський Тікич. У 2018 році цей вид з'явився в басейні річки Хорол на
Полтавщині.

Китайський мохнорукий краб (Eriocheir sinensis). Природний ареал
китайського краба — узбережжя Жовтого моря від Кореї на півночі до
китайської провнції Фуцзянь на півдні. В Україні протягом останніх років
поширився у північно-західній частині Чорного моря та у Дніпро-Бузькому
лимані. Вид може негативно впливати на біорізноманіття через хижацтво та
конкуренцію з місцевими видами. Здатен також завдавати шкоди береговим
інженерним спорудам.

Червоновуха черепаха (Trachemys scripta elegans) - прісноводна
черепаха, природний ареал виду охоплює Східну та Центральну частини
США. Червоновухі черепахи здатні витісняти аборигенний вид - болотяну
черепаху [33].

2.5. Культурна спадщина і матеріальні активи

У багатовікової історії України наша історико-культурна спадщина – це
духовний, економічний і соціальний капітал надзвичайно високої цінності,
який є головною складовою національної самоповаги і відповідного
представлення нашої країни на міжнародному рівні2.

Україна на своїх теренах зберегла значну кількість об'єктів нерухомої
культурної спадщини, починаючи від Королевської стоянки раннього
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палеоліту у Виноградівському районі на Закарпатті [7]1, якій близько
мільйона років, Кирилівської стоянки в Києві [36]2, якій виповнюється майже
20 тисяч років, до зовсім молодих пам'яток, збудованих тільки у минулому
столітті.

На території України знаходиться близько 130 000 об’єктів культурної
спадщини, які перебувають на державному обліку, з них – 9562 пам’яток,
внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (914 пам’яток
національного значення та 8 648 – місцевого значення) та 6 унікальних
культурних об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
які мають виняткову загальнолюдську цінність. На державному обліку
перебуває близько 65 350 (52 %) об’єктів археології, 44 496 (35 %) – історії, 1
944 – монументального мистецтва (2 %), 13 518 - архітектури та
містобудування, 327 - садово-паркового мистецтва; 219 – ландшафтних
об’єктів та 92 – об’єкти науки і техніки.

Найбільше пам’яток, внесених до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, розташовано в Дніпропетровській (20 % всіх пам’яток,
внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України), Автономній
Республіці Крим (12 %), Одеській області (11 %), Харківський (10 %)
областях, м. Київ (11 %) – частина цих терирорій приурочена до ВВШ
України. Багаті об’єктами культурної спадщини також Запорізька, Черкаська,
Чернігівська області. В кожній із цих областей розташовано близько 7 %
об’єктів культурної спадщини, що перебувають на державному обліку.

На попередньому обліку перебуває близько 34 000 щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини, з них значна кількість знаходиться в Івано-
Франківській (12 %), Полтавській (12 %), Київській (10 %), областях.

До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО увійшли 15 об’єктів
культурної спадщини, розташованих на території України, зокрема: Київ:
Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-
Печерська лавра (внесені у 1990 р.); Ансамбль історичного центру м. Львів
(1998 р.); Транскордонний (10 країн) об’єкт «Дуга Струве» (геодезичні
пункти Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка (поблизу Дунаю), Фельштин,
2007 р.); Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.). Також до
Списку віднесена низка дерев'яних церков Карпатського регіону, зокрема,
Церква Святого Духа (Івано-Франківська область, Рогатин), Церква Різдва
Пресвятої Богородиці (Івано-Франківська область, Коломийський район, с.
Нижній Вербіж).

До Списку історичних населених місць України відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 № 878 включено 401
населене місце, яке зберегло повністю або частково об’єкти культурної
спадщини і пов'язані з ними розпланування та форми забудови, що походять
з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів
розвитку.

Серед історичних ареалів, що розташовані поблизу ВВШ України слід
зазначити:
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м. Кременчук (Полтавська обл.); м. Каховка (Херсонська обл.), м.
Берислав (Херсонська обл.)

м. Кам’янське (Дніпродзержинськ) (Дніпропетровська обл.), м. Нова
Каховка (Херсонська обл.) м. Херсон, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Вознесенськ
(Миколаївська обл.), м. Ізмаїл (Одеська обл.), м. Дніпропетровськ
(центральний історичний ареал).

На базі комплексів (ансамблів) пам’яток, що мають особливу культурну,
історичну і наукову цінність, або справили значний вплив на розвиток
культури, архітектури, містобудування, або безпосередньо пов'язані з
видатними історичними подіями діє 65 історико-культурних заповідників.

З огляду на міжнародні зобов’язання, взяті на себе Україною, та
положення статті 54 Конституції України держава має забезпечувати
збереження об'єктів, що становлять культурну цінність. Збереження
культурної спадщини впливає на формування менталітету нації, стверджує
спадкоємність одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого
розвитку суспільства.

Міністерством культури України1 розроблена «Концепція державної
політики реформування сфери охорони культурної спадщини»2, її метою є
створення ефективної системи захисту культурної спадщини в державі,
виявлення, використання її економічного, культурно-просвітницького,
туристичного та іншого потенціалу та забезпечення провадження
комплексної, послідовної та скоординованої діяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань із її
реалізації.

2.6. Населення, охорона здоров’я та безпека

Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 січня 2021 р.
становила 41 588 354  осіб3. Упродовж 2020 р. чисельність населення
скоротилася на 314 062 осіб (табл. 2.20). [71]. 4

Таблиця 2.20
Густота населення в областях, приурочених до ВВШ на 1 січня 2020

року*

Область
сукупне
населення

міське
населення

сільське
населення

площа,
км²

густота,
осіб/км²

Вінницька область 1 545 416 799 385 746 031 26 513 58,29

Волинська область 1 031 421 539 179 492 242 20 143 51,2

Дніпропетровська
область

3 176 648 2 668 744 507 904 31 914 99,54

Житомирська область 1 208 212 716 457 491 755 29 832 40,5

Запорізька область 1 687 401 1 306 231 381 170 27 180 62,08

Івано-Франківська
область

1 368 097 606 764 761 333 13 928 98,23
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Київська область 1 781 044 1 105 383 675 661 28 131 63,31

Кіровоградська
область

933 109 591 944 341 165 24 588 37,95

Миколаївська область 1 119 862 768 022 351 840 24 598 45,53

Одеська область 2 377 230 1 597 062 780 168 33 310 71,37

Полтавська область 1 386 978 867 201 519 777 28 748 48,25

Рівненська область 1 152 961 548 088 604 873 20 047 57,51

Херсонська область 1 027 913 631 317 396 596 28 461 36,12

Черкаська область 1 192 137 678 682 513 455 20 900 57,04

Чернівецька область 901 632 390 551 511 081 8 097 111,35

Чернігівська область 991 294 649 063 342 231 31 865 31,11

Київ 2 967 360 2 967 360 х 839 3536,78

*Джерело: розраховано за даними Держстату України http://www.ukrstat.gov.

2020 р. характеризувався складною демографічною ситуацією серед
населення країни в умовах військових дій на Сході країни, які пов’язані з
проведенням операції об’єднаних сил.

Погіршення економічної ситуаціях в державі є причиною трудової
міграції населення, особливо транскордонних зон [74]1.

Протягом останніх кількох років самооцінка здоров’я жителями
України поступово підвищується: якщо в 2013-2015 роках тільки 40 %
українців вважали себе здоровими, то починаючи з 2016 року цей показник
зростав, і наразі близько половини громадян оцінюють стан власного
здоров’я як добрий. Згідно з даними дослідження 2020 року, 49 % опитаних
оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше (а 13 % – як погане або
дуже погане) (рис. 2.22) [57] 2.

Загалом, станом на квітень 2020 року, 49 % опитаних дорослих жителів
України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38 % – як
посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13 % – як
погане або дуже погане.

На стан здоров’я впливають різні чинники, зокрема – вік, стать, рівень
матеріального добробуту, місце проживання або інші фактори.
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Рис.2 22. Динаміка самооцінки стану здоров’я українців, 1995-2020 рр.
Джерело: Київський міжнародний інститут соціології.

Спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів,
тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29
років здоровими почуваються 82 %, у віковій групі 30-39 років – 67 %, віком
40-49 років – 53 %, віком 50-59 років – 39 %, віком 60-69 років – 26 %, а серед
людей віком 70 років або старших – 12 %.

Чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо
серед чоловіків 56 % оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то
серед жінок – 43 %. Серед чоловіків 9 % оцінюють своє здоров’я як погане
або дуже погане, тоді як серед жінок – 17 %. Це також може бути пов’язане з
тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років
вища, ніж чоловіків (77 років у жінок і 67 – у чоловіків), тому частка жінок у
найстарших вікових групах, яким притаманна найнижча самооцінка стану
здоров’я, ще більша, ніж серед молодших (так, серед людей, старших за 79
років, жінки складають 70 %, а чоловіки лише 30 %).

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (50 %),
аніж у сільській місцевості (46 %). Це може бути пов’язане як із умовами
праці та рівнем матеріального добробуту (який вищий у містах), так і з
доступністю послуг із охорони здоров’я та більш розвиненою мережею
лікувальних установ у містах.

Існує зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий
матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. Так,
серед найменш заможних здоровими себе назвали лише 20 %, серед людей із
високим рівнем матеріального добробуту –  63 %, а серед людей із дуже
високим рівнем фінансового забезпечення – 73 %. Чим вищий рівень
добробуту, тим кращі можливості для турботи про здоров’я.

Кожен процес демографічного розвитку України – народжуваності,
смертності та міграції відбувається у кризовому режимі. Протягом останньої
чверті століття в Україні було перервано нормальний демографічний розвиток
і встановився тип відтворення населення, притаманний тривало воюючим
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країнам – надвисока смертність – наднизька народжуваність. Демографічна
динаміка набула сталого депопуляційного характеру.

Природний рух населення у 2020 р. характеризувався суттєвим
перевищенням числа померлих 323 378 ос. над міграційним приростом 9 316
ос.

Формування чисельності міського і сільського населення відбувається
за рахунок наступних процесів: природного і міграційного скорочення
(приросту) та адміністративно-територіальних змін1.

Щільність населення України Станом на 1 січня 2020 року густота
населення України становила 75 осіб на 1км2 (рис.2.23).

Рис. 2.23 Щільність населення України станом на 1 січня 2020 року2.
Джерело Державна служба статистики України.

Тенденції змін чисельності населення розрізняються за регіонами
України і обумовлюються особливостями як природного, так і міграційного
руху населення. Області України, що приурочені до ВВШ характеризуються
наступними показниками скорочення населення: Вінницька -14 978;
Дніпропетровська -29 829; Запорізька -18 435; Івано-Франківська -5 155;
Київська 13 104; Кіровоградська -12 440; Миколаївська -11 234; Одеська -
3 078; Полтавська -13 461; Рівненська-4 340; Херсонська -9 727; Черкаська -
14 214; Чернівецька -2 742; Чернігівська -14 451; м. Київ 16 541.
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Склад населення України характеризується істотною гендерною
диспропорцією. Чисельна перевага жінок (22 389 339) над чоловіками (19
343 440) у складі населення України спостерігається з 37 років життя і з віком
збільшується. У розрахунку на 1000 чоловіків припадає 1 157 жінок1 (рис.
2.24).

Рис. 2.24. Співвідношення чоловіків і жінок у 1991-2020 роках.
Джерело: Державна служба статистики України.
Середній вік населення на початок 2018 року становив 41,8 рік,

зокрема, чоловіків – 39,0, жінок – 44,3.
Незважаючи на позитивну динаміку загального коефіцієнта смертності

за останні роки, він у 2019 р. відзначається я к один із найвищих як у Європі,
так і світі. Серед причин смерті населення України у 2019 р., перше місце
посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє –
зовнішні причини смерті (табл. 2.21).

Таблиця 2.21
Причини смерті населення України*

Усього І. Деякі
інфекцій
ні та
паразита
рні
хвороби
(А00-
В99)

ІІ. Ново-
утворенн
я (С00-
D48)

ІХ.
Хвороби
системи
кровообігу
(I00-I99)

Х.
Хвороби
органів
дихання
(J00-J98)

ХІ.
Хвороби
органів
травленн
я (К00-
К92)

ХХ.
Зовнішні
причини
смерті
(V01-
Y89)

2005 781 961 17 245 91 849 488 769 27 998 31 692 69 954
2006 758 092 16 283 90 359 480 780 24 736 30 241 64 556
2007 762 877 16 802 90 030 480 624 25 075 33 595 65 978
2008 754 460 17 256 89 008 480 120 23 276 35 195 61 377
2009 706 739 15 137 88 605 460 609 21 089 30 079 48 937
2010 698 235 14 642 88 767 465 093 19 480 26 817 43 955
2011 664 588 14 050 88 957 440 346 17 871 25 230 42 380
2012 663 139 13 922 92 896 436 445 17 109 27 719 41 713
2013 662 368 12 921 92 337 440 368 16 540 27 953 40 298
2014 632 296 10 974 83 894 425 607 14 810 25 225 40 135
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2015 594 796 9 900 79 530 404 551 13 951 22 818 34 569
2016 583 631 9 326 78 959 392 298 13 840 22 013 31 746
2017 574 123 8 714 78 324 384 810 12 166 21 999 31 185
2018 587 665 8 964 78 597 392 060 13 006 24 489 30 905
2019 581 114 8 120 78 223 389 348 12 504 24 144 30 009

*Джерело: [Демографічний щорічник "Населення України за 2019 рік". Державна
служба статистики України, 2020. — 181 с.].

Загальна кількість лікарів склала на 31.12. 2018 р. — 185675. Мережа
закладів охорони здоров’я складає 3 358 установи, зокрема, на територіях, що
приурочені до ВВШ наступні (табл. 2.22).

Таблиця 2.22
Мережа закладів охорони здоров’я системи України на 31.12.2018 року,

(в областях, приурочених до ВВШ)
Адміністрати
вні території

Всього
заклад
ів

Лікар
ні

Диспа
нсери

Самос
тійні
амбул,
полікл
інічні
заклад

и

з них:
ЦПМ
СД

Стом
ат.

полік
лінік
и

Наук
ово-
дослі
дні

закла
ди

Вищі
навчальні
заклади

III-ІV
рівні
в

акред
и-

тації

I-II
рівні
в

акред
и-

тації
Україна 3 358 1 247 244 1 234 775 179 19 17 98
Вінницька 142 54 6 53 49 8 - 1 5
Волинська 90 41 4 26 23 5 - - 3
Дніпропетров
ська

239 104 10 75 64 22 2 1 5

Запорізька 161 58 16 51 44 10 - 2 4
Івано-
Франківська

168 55 14 74 24 7 - 1 3

Київська 123 52 8 40 35 8 - - 4
Кіровоградськ
а

97 37 10 31 26 6 - - 2

Миколаївська 93 39 6 36 34 2 - - 2
Одеська 169 65 9 59 40 7 3 1 3
Рівненська 104 42 5 37 31 9 - - 4
Херсонська 85 34 5 29 23 3 - - 3
Черкаська 105 40 6 39 32 5 - - 3
Чернівецька 85 26 7 35 18 3 - 1 3
Чернігівська 91 36 7 31 27 5 - - 4
м. Київ 172 62 16 52 28 4 11 2 5

Джерело: Державна служба статистики України.

Упродовж 2020 року в Україні всіма правоохоронними органами було
зареєстровано 784 096 кримінальних правопорушень, що дещо менше у
порівнянні з минулими роками (наприклад: у 2019 році – 840 447) [20]1. Із
облікованих в 2020 році 13 199 особливо тяжких злочинів у 5691 випадках
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(43,1 %) конкретним особам було повідомлено про підозру, а направлено до
суду обвинувальних актів – 4 033 (30,5 %). у 2020 році, попри складну
економічну ситуацію, в країні знизився загальний рівень злочинності на 17%
та поменшало майнових злочинів. Зокрема, на 30 % знизилася кількість
крадіжок та на 33 % – грабежів, розбою – на 29 %. Всього у 2020 році
Національна поліція отримала понад 10 мільйонів викликів, за підсумками
яких було зареєстровано 335 тисяч кримінальних порушень. Всього за 2020
рік Нацполіція розкрила 164 тисячі злочинів. Зокрема, було розкрито 95 %
вбивств, 97 % випадків нанесення важких тілесних ушкоджень на 98 %
зґвалтувань. В цілому частка розкритих важких злочинів в країні склала
45%1.

2.7. Енергоефективність

Енергоємність ВВП – це відношення загальних обсягів споживання
енергоресурсів до ВВП. За даними Міжнародного енергетичного агентства
(IEA), у 2019 році енергоємність ВВП України була у 2,7 утричі вищою, ніж у
Польщі [75].2 та у 3,3 рази вище, ніж у Німеччині [41]3.

Загальне первинне споживання енергії (TPES) у 2019 р.: 93,5 млн. тне (-
4,7 % порівняно із 2018 роком). Кінцеве споживання енергії (TFC): 49,4 млн.
тне (-4,1% порівняно із 2018 роком).

Структура кінцевого споживання енергії в 2019 р. представлена на
рис. 2.25.

Рис.2.25. Структура кінцевого споживання енергії в Україні в 2019 р.
Джерело: Держенергоефективність

Висока енергоємність підприємств призводить до надмірного
споживання енергії всією країною (табл. 2.23). Оскільки власного
виробництва енергії не вистачає для забезпечення потреб країни, Україні
доводиться її імпортувати (див. енергобаланс, табл. 2.24).

Наприкінці 2018 року Україна імпортувала 36 % усієї необхідної їй
енергії. У сучасних геополітичних умовах залежність від імпортних
енергетичних ресурсів означає політичну та економічну небезпеку.

За даними Держстату, промисловість споживає 32 % енергії країни. У
той же час ця галузь має 40-відсотковий потенціал підвищення
енергоефективності. Тобто виробництва могли б споживати на 40 % менше
енергії на одиницю продукції, якби оновили обладнання та переймалися
енергозбереженням.

Дані про кінцеве споживання енергії визначено в енергетичному
балансі України (табл. 2.24).

Внаслідок викидів парникових газів, що з'являються від згорання газу,
вугілля та інших викопних видів палива, відбувається нагрівання планети.
Запровадження ефективних чистих технологій у виробництві дозволить
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зменшити споживання енергії, що знижує викиди СО2 та протидіє змінам
клімату.

Таблиця 2.23
Енергоємність економіки України за 2008-2018 роки*1

  од. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142 2015 2016 2017 2018

ВВП
млрд.
дол.

404,3 344,5 358,9 378,5 379,4 379,3 354,5 319,8 327,2 335,4
346,
9

Кінцеве
спожива
ння

енергії

тис.
т.н.е.

83283
6755
5

7400
4

7585
2

7310
7

6955
7

6146
0

5083
1

5164
9

4991
1

5117
1

Енергоеф
ективніс

ть

т.н.е./
дол.
ВВП

0,205 0,196 0,206 0,200 0,192 0,183 0,173 0,159 0,158 0,149
0,14
8

Загальне
постачан

ня
первинно
ї енергії

тис.
тис.
т.н.е.

13456
2

1144
20

1323
08

1264
38

1224
88

1159
40

1056
83

9009
0

9438
3

8946
2

9316
5

Енергоеф
ективніс

ть

т.н.е./
дол.
ВВП

0,332 0,332 0,368 0,334 0,322 0,305 0,298 0,282 0,288 0,267
0,26
9

*Джерело: Implementation of the Shared Enviromental Information System (SEIS)
principles and practices in the ENP East region

Таблиця 2.24
Енергетичний баланс України за 2019 рік3

Тисяч тонн нафтового еквівалентa

ПОСТАЧАННЯ ТА

СПОЖИВАННЯ
4

Вугі
лля
й
торф

Си
ра
наф
та

На
фто
-
про
дук
ти

Пр
ир
од-
ни
й
газ

Ато
мна
енер
гія r

Гід
ро-
еле
кт
ро-
ене
ргі
я

В
і
т
р
о
в
а
,
с
о
н
я
ч
н
а
е
н
е

Біо
па
ли
во
та
від
ход
и

Ел
ек
тр
о-
ене
ргі
я

Те
пл
о-
ене
ргі
я

Усьо
го
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р
г
і
я

Виробництво 14089 2478 - 16318 21771 560 426 3786 - 667 60095

Імпорт 13239 1341 10443 9506 - - - 47 192 - 34768

Експорт -49 -54 -759 - - - - -429 -540 - -1830
Міжнародне
бункерування - - -121 - - - - - - - -121

Зміна запасів -1561 20 185 -2441 - - - -43 - - -3840
Загальне
постачання
первинної
енергії 25718 3786 9747 23383 21771 560 426 3362 -348 667 89072
Електростанції -11620 - -119 -309 -21627 -560 -426 -24 11907 -49 -22826

Теплоелектро-
централі (ТЕЦ) -2012 - -37 -3242 -144 - - -154 1231 2759 -1599

Теплоцентралі -532 - -32 -4664 - - - -790 - 5700 -317
Коксові
підприємства -2662 - - - - - - - - - -2662
Газові
підприємства -37 - - - - - - - - - -37

Підприємства з
виробництва
брикетів -1784 - - - - - - - - - -1784

Нафтопереробні
підприємства - -3768 1251 - - - - - - - -2517
Кінцеве
споживання 5959 9 10613 13479 - - - 2087 10033 7179 49359
Промисловість 5127 1 521 2717 - - - 74 4178 3509 16126

Транспорт 5 - 7868 1536 - - - 88 568 - 10064
Внутрішні
авіаперевезення - - 182 - - - - - - - 182
Автомобільний - - 7522 20 - - - 88 - - 7631
Залізничний 5 - 27 - - - - - 460 - 492
Трубопровідний - - - 1515 - - - - 22 - 1537

Внутрішнє
судноплавство - - 135 - - - - - - - 135
Інші види
транспорту - - - 1 - - - - 86 - 87
Інші 318 - 1428 7744 - - - 1925 5288 3670 20372
Неенергетичне
використання 509 8 797 1482 - - - - - - 2796
Промисловий та
енергетичний
сектор, сектор
перетворення 509 7 390 1482 - - - - - - 2388

На транспорті - - 11 - - - - - - - 11
В інших секторах - 1 396 - - - - - - - 397

*Джерело: Implementation of the Shared Enviromental Information System (SEIS)
principles and practices in the ENP East region

Металургійні заводи в Україні, які скоротили викиди СО2 до
європейського цільового рівня, звільняються від сплати частини тарифу НЕК
«Укренерго» [66]1 на передачу електроенергії, яка направляється на
компенсацію виробникам з поновлюваних джерел енергії. Аналогічний
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фінансовий стимул діє в Німеччині1, яка звільняє «зелену» промисловість від
платежів за «зелену» електроенергію.

Європейський зелений курс — план досягнення нульового викиду
парникових газів і нульового забруднення навколишнього середовища в
країнах-членах Європейського союзу шляхом переходу від викопних до
поновлюваних джерел енергії і сировини до 2050 року. Для досягнення цієї
мети ЄС планує витратити [97] 2 в найближчі десять років 1 трлн євро. Метою
заходів плану є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням
навколишнього середовища. Прийнято Європейською комісією 11 грудня
2019 року.

У 2021-2027 роках планується виділення 100 млрд. євро для регіонів,
які найбільше зачепила декарбонізація. З них Польща отримає 2 млрд. євро з
7,5 млрд. євро в рамках однієї зі складових цієї програми — Фонду
справедливого переходу, що безпосередньо фінансується Єврокомісією [86]3.

П'ять металургійних заводів в Україні [23]4 можуть отримати такий
статус: «Інтерпайп Сталь» (Дніпро), «Електросталь» (Курахове),
«АзовЕлектроСталь» (Маріуполь), «Енергомашспецсталь» (Краматорськ),
«Дніпроспецсталь» (Запоріжжя). Ці підприємства вже мають викиди СО2

нижче 250 кг/т сталі, в межах норм, які ЄС має намір досягти в рамках
Європейського зеленого курсу до 2050 року. За підсумками 2020 року, на
заводи припадає 5,5 % виплавленої в Україні сталі і менше 1 % від загального
споживання електроенергії в Україні (табл. 2.25).

За 12 місяців 2018 року величина загальних технологічних витрат
електроенергії на її транспортування електричними мережами України всіх
класів напруги становила 17,0 млрд. кВт-год, або 11,82 % від загального
відпуску електроенергії в мережу. Порівняно з аналогічним періодом 2017
року рівень загальних технологічних витрат на транспортування
електроенергії збільшився на 0,2 млрд. кВт-год (16,8 млрд. кВт-год або 11,77
% у минулому році).

Таблиця 2.25
Енергоємність промисловості, тис. т.н.е./млн грн*

Галузь 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Промисловість 0,088 0,087 0,055 0,054 0,042 0,032 0,022
Чорна металургія
Хімічна і
нафтохімічна 0,165 0,086 0,044 0,029 0,044
Кольорова
металургія
Неметалічні
мінеральні продукти 0,150 0,144 0,107 0,087 0,056
Транспортне
устаткування 0,014 0,013 0,009 0,007 0,005
Машинобудування 0,022 0,018 0,013 0,011 0,008
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Гірничодобувна (за
виключенням палива) 0,046 0,041 0,036 0,044 0,023
Харчова та тютюнова 0,028 0,040 0,020 0,015 0,012
Целюлозно-паперова
і поліграфічна 0,044 0,041 0,024 0,019 0,014
Деревообробна та
вироби з деревини 0,063 0,076 0,040 0,034 0,022
Будівництво 0,014 0,015 0,013 0,014 0,012 0,014 0,006
Текстильна і шкіряна 0,016 0,013 0,008 0,006 0,005
Інші види
промисловості 0,007 0,003 0,003 0,003 0,001
Металургія 0,519 0,600 0,254 0,202 0,187

* Джерело: Держенергоефективність
Нормативна (технічна) величина технологічних витрат електроенергії

за 12 місяців 2018 року становила 19,1 млрд. кВт·год, або 13,3 % від
загального відпуску електроенергії в мережу. Рівень нормативних
технологічних витрат збільшився на 0,3 млрд. кВт-год по відношенню до
показника минулого року (18,8 млрд. кВт-год або 13,2 % у минулому році).

За рахунок виконання організаційно-технічних заходів зі зниження
технологічних витрат в електричних мережах 0,38-800 кВ за січень-грудень
2018 року заощаджено 185,9 млн. кВт-год електричної енергії (200,7 млн.
кВт-год за відповідний період минулого року).

Одним із базових джерел економії енергоресурсів є технологічна
модернізація генеруючих потужностей, спрямована на значне зниження
енергоємності виробництва теплової та електричної енергії, а також на
підвищення ефективності використання паливних та водних ресурсів.
Насамперед, підвищенню енергоефективності гідроелектростанцій (ГЕС)
Дніпровського каскаду сприяє їх комплексна поетапна реконструкція, що
розпочалась з 1996 року в рамках Проекту реабілітації ГЕС. Заходи, що
реалізуються на гідроелектростанціях, направлені, зокрема, на поліпшення
техніко-економічних характеристик гідроагрегатів та підвищення
експлуатаційної безпеки і надійності гідросилового та гідромеханічного
обладнання. Наразі в стадії реалізації перебуває II черга реконструкції «ГЕС
Укргідроенерго. Реконструкція, 2-черга. Коригування», що дасть можливість,
зокрема, збільшити потужність реконструйованих гідроагрегатів на 245,2
МВт.

В процесі розробки знаходяться проекти «Реконструкція, 3 черга».
Окрім того, Енергетична стратегія та Програма розвитку гідроенергетики на
період до 2026 року передбачають будівництво нових високоманеврових,
більш екологічних та економічно ефективних потужностей гідроенергетики.
А саме, «Укргідроенерго» має побудувати та ввести в експлуатацію Канівську
ГАЕС потужністю 1 000 МВт, другу чергу Дністровської ГАЕС в складі
четвертого гідроагрегату на 324 МВт та Каховську ГЕС-2 потужністю 250
МВт. Реалізація перерахованих проектів, разом з менш великими, дозволить
довести частку маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі
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галузі до 16 %. За I півріччя 2021 року загальна потужність об’єктів
відновлюваної електроенергетики збільшилась на 8,3 % або на 709 МВт. З
них за 6 місяців введено: вітроелектростанцій – 278,4 МВт; сонячних
електростанцій – 257,4 МВт; СЕС приватних домогосподарств – 156 МВт;
електростанцій на біомасі – 10,4 МВт; електростанцій на біогазі – 6 МВт;
об’єктів малої гідроенергетики – 1,6 МВт (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Встановлена потужність об'єктів відновлюваної
електроенергетики, МВт.

Джерело: Держенергоефективність

У встановлення 709 МВт потужностей об’єктів відновлюваної
електроенергетики інвестовано близько 530 млн євро. Загалом, станом на
кінець I півріччя 2021 року в Україні введено 9225 МВт потужностей, що
виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, а саме: 6 351 МВт –
сонячні електростанції; 1 593 МВт – вітроелектростанції; 933 МВт – СЕС
домогосподарств; 119 МВт – потужності на твердому біопаливі; 118 МВт –
мала гідроенергетика; 111 МВт – біогазові установки.

2.8. Шум

Шумове забруднення – форма фізичного антропогенного впливу на
навколишнє середовище через перевищення природного фонового рівня
інтенсивності шуму або його нормального повторювання і викликає при
короткочасній тривалості неспокій, а при тривалій – пошкодження органів
або загибель організмів. Природний шум навколишнього середовища варіює
в межах 35 - 60 дБ. Але до цього фону додаються все нові децибели,
здебільшого техногенного походження, внаслідок чого рівень шуму часто
перевищує 100 дБ [10]1.

Шумове забруднення є результат роботи транспорту, устаткування
промислових підприємств і будівництва, використання побутових приладів,
обчислювальної техніки, тощо.
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Шум – провідний фактор шкідливого впливу цивілізації на
навколишнє середовище, він є небезпечним, до того ж більшою мірою, ніж
забруднення повітря або води.

Відомо, що шум як постійний компонент урбанізованого середовища
відносять до найбільш агресивних техногенних факторів, так як він має
емісійну сферу, характеризується тривалим часом впливу, важко екранується.
Гострота цієї проблеми рік у рік зростає (в місті інтенсивність шуму кожні
25-30 років зростає приблизно в 10 разів, тобто на 10 дБ), тому вивчення умов
утворення шуму і пошук шляхів боротьби з ним стають все більш
актуальними [3]1.

В Україні відповідно до Закону «Про охорону атмосферного повітря»
встановлюються нормативи гранично допустимого впливу фізичних факторів
стаціонарних та пересувних джерел з врахуванням сучасних технічних
рішень щодо зниження рівнів впливу фізичних факторів, у тому числі шуму.
Господарська чи інші види діяльності, якщо вони пов’язані з порушенням
передбачених дозволом рівнів акустичного впливу на стан атмосферного
повітря, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або
припинена відповідно до законодавства (ст. 12 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря»).

Допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових i
громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, i допустимі рівні
шуму на території житлової забудови встановлені Державними санітарними
нормами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських
будинків і на території житлової забудови, затвердженими наказом
Міністерства охорони здоров’я України 22.02.2019 № 463.

На рівні держави шумове навантаження автомобільного транспорту на
навколишнє середовища регламентується ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004, що
визначає допустимі рівні шуму, при перевищенні яких є не допустимою їх
експлуатація.

Основними факторами, що впливають на рівні шуму, який створюють
транспортні потоками є склад; інтенсивність; швидкість руху; стан
дорожнього покриття.

Рівні акустичного забруднення у містах можуть справляти негативний
вплив на здоров'я і самопочуття населення, у тому числі збільшувати
кількість серцево-судинних захворювань.

Хоча, можливі акустичні впливи ВВТ на водне середовище від
рухомого складу на внутрішніх судноплавних шляхах, акустичний вплив ВВТ
на атмосферу слід визначити незначним у порівнянні з впливом інших видів
транспорту, зокрема автотранспорту, залізниці, акустичним впливом
авіаційного транспорту.
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2.9. Відходи

Щороку в Україні утворюється більше 500 тис. тонн твердих побутових
відходів (ТПВ). Збільшення показників утворення відходів пов’язане з
підвищенням рівня життя, враховуючи співвідношення між динамікою ВВП
на душу населення та рівнями питомого утворення відходів.

За різними даними, рівень переробки ТПВ в Україні коливається від 3
до 8 %, тоді як для країн Європейського Союзу він складає до 60 % ТПВ1.
При цьому більше 90 % ТПВ спрямовується на полігони та несанкціоновані
звалища. Згідно з офіційними розрахунками, 10 000 га землі зайнято близько
6 700 полігонами та звалищами, хоча неофіційні показники можуть бути
навіть ще вищими.

Проте, за оцінками Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України, існує потреба щонайменше у
626 нових полігонах твердих відходів2.

У 2019 році ситуація у сфері поводження з відходами демонструє
тенденцію до збільшення обсягів їх утворення. Динаміка поводження з
відходами за останні роки представлена на рис. 2.27.

Рис. 2.27. Динаміка поводження з відходами в Україні.

Джерело: Державна служба статистики України.

У 2018 році в Україні за даними Державної служби статистики, на
13544 підприємствах, які охоплені статистичним спостереженням, та у
домогосподарствах утворено 352,3 млн. т відходів, що на 3,7 % менше у
порівнянні з 2017 р. Із загального обсягу утворених відходів майже 98,4 %
(346,8 млн. т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної
діяльності підприємств та організацій, а біля 1,6 % (5,5 млн. т) – у
домогосподарствах (табл. 2.26). Проте, у 2019 - 2020 прослідковується
тенженція до збільшення об’єму утворення відходів – більше 500 тис. тонн
(2020 р.).

Таблиця 2.26
Структура утворення відходів за видами економічної діяльності та у

домогосподарствах (тонн)*
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Усього 425914,2 312267,6 295870,1 366054,0 352333,9 441516,5 532000
Від економічної

діяльності
419191,8 306214,3 289523,6 360196,0 346790,4 435619,8 462373,5

Сільське, лісове та
рибне господарство

8568,2 8736,8 8715,5 6188,2 5968,1 6750,5
25000,7

Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів

347688,1 257861,9 237461,4 313738,2 301448,9 390563,8
н/д

Переробна 50011,7 31000,5 34093,0 32176,7 31523,2 30751,8 н/д
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промисловість
у тому числі

виробництво харчових
продуктів

7245,4 4222,2 5089,8 6446,5 5818,4 5581,4
н/д

Постачання
електроенергії, газу,

пари та
кондиційованого

повітря

8641,0 6597,5 7511,5 6191,7 6322,7 5959,2

н/д

Водопостачання; 1698,7 594,2 457,4 408,7 397,4 411,8 н/д
Будівництво 329,4 376,2 300,2 493,8 378,8 188,7 200,0

Інші види економічної
діяльності

2254,7 1047,2 984,6 998,7 751,3 994,0
458,0

Від домогосподарств 6722,4 6053,3 6346,5 5858,0 5543,5 5896,7 4000,0

* За даними Державної служби статистики України

Особливістю структури утворення відходів в Україні, у зв'язку з
сировинною орієнтацією економіки. Найбільша кількість відходів
утворюється на підприємствах гірничо-металургійної, вугільної, хімічної
промисловості та енергетики.

У структурі загальних обсягів утворення відходів за категоріями
матеріалів домінують малонебезпечні мінеральні відходи ІV класу
небезпеки. Динаміку утворення відходів за класами небезпеки наведено в
таблиці 2.27.

Таблиця 2.27
Утворення відходів за класами небезпеки, тис. т*

Клас
небезпеки

2010 2015 2017 2018 2019

I класу
небезпеки

5,0 2,0 1,9 1,7 1,8

II класу
небезпеки

506,6 30,1 35,9 30,9 28,4

III класу
небезпеки

1148,3 555,2 567,5 594,8 522,8

IV класу
небезпеки

424254,3 311680,3 365448,7 351706,5 440963,5

Усього 425914,2 312267,6 366054,0 352333,9 441516,5
* За даними Державної служби статистики України

Із загального обсягу утворення відходів відходи IV класу небезпеки
склали 440,9млн. т, III класу небезпеки 522,8 тис. т, II класу небезпеки 28,4
тис. т і I класу небезпеки – 1,8 тис. т.

У структурі загальних обсягів відходів, що утворилися в Україні у 2019
році, відходи І-ІІІ класів небезпеки становлять 0,1 % від загальної кількості,
проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього
середовища. Серед них переважають такі категорії відходів як використані
розчинники, відходи кислот, лугів чи солей, хімічних препаратів,
відпрацьовані хімічні каталізатори та відпрацьовані оливи, відходи, що
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містять поліхлордифеніли, хімічні осади та залишки, затверділі, стабілізовані
або засклянілі відходи тощо.

За даними державної статистичної звітності станом на кінець 2019 року
у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств
країни, які були активні протягом року, накопичилось 15,3 млрд.т відходів, в
тому числі відходів 1-ІІІ класів небезпеки 12,2 млн.т.

Окрему групу небезпечних відходів складають непридатні та
заборонені до використання пестициди та агрохімікати, які не можна
використовувати за прямим призначенням внаслідок втрати корисних
властивостей, закінчення терміну придатності, втрати маркування чи
змішування. Їх знищення залишається складною проблемою, оскільки в
Україні відсутні відповідні потужності і Україна змушена вивозити
непридатні пестициди для знищення за кордоном.

У 4 областях кількість НП, які знаходяться на їх території, перевищує
500 т: Вінницька – 2 778,60 т, Херсонська – 1 921,80 т, Сумська - 563,09 т,
Одеська - 554,26 т. В цілому за різними оцінками в країні ще знаходилося
близько 9 -11 тис. т непридатних пестицидів (точно встановити показники
накопичення пестицидів важко, тому що їх облік не ведеться, а інформація з
різних джерел сильно відрізняється), розташованих на більш ніж 800 складах
і майданчиках.

За даними Мінрегіону України в Україні за 2018 рік (без урахування
даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось майже 54 млн. м3 побутових
відходів, або понад 10 млн. тон, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і
полігонів загальною площею понад 9 тис. га. Послугами з вивезення
побутових відходів охоплено близько 78 % населення України. Найгірший
показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у
Волинській області – 61 %, у Черкаській області та Одеській області — 63 %.

Загальною тенденцією для України, на відміну від європейських
держав, є низький рівень перероблення й утилізації ТПВ та високий показник
їх захоронення на полігонах. При захороненні відходів на полігонах та
звалища відбувається процес забруднення ґрунтів фільтраційними стоками
звалищ, що призводить до забруднення підземних вод та негативно впливає
на здоров’я людей. Значна частина полігонів працюють в режимі
перевантаження, не відповідають санітарним і природоохоронним нормам.
Крім того почастішали випадки вивезення ТПВ на невпорядковані звалища, а
також виникнення несанкціонованих звалищ, особливо у приватному секторі.

В регіональному розрізі найбільша питома вага утилізації відходів по
відношенню до загальної кількості утворених у Запорізькій області – 62,8 %,
Черкаській – 53,0 %, Хмельницькій – 55,6 %, Дніпропетровській – 34,9 %.
Менше 2,5 % утилізовано по відношенню до загальної кількості утворених у
Закарпатській, Одеській, Київській областях та у м. Києві (табл. 2.28).

Впродовж тривалого часу в країні залишаються не вирішеним питання
утилізації і переробки небезпечних відходів, які зберігаються на звалищах і
спеціальних полігонах та на території підприємств. Не вирішується також
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питання будівництва комплексів з їх утилізації й знешкодження та нових
сучасних полігонів для захоронення. У той же час забруднення довкілля
токсичними промисловими відходами досягло такого рівня, який негативно
впливає на здоров’я населення країни.

Таблиця 2.28
Утворення відходів за регіонами, де розташовані ВВШ України*

2010 2015 2017 2018 2019

Україна 425914,2 312267,6 366054,0 352333,9 441516,5

Вінницька 1860,9 1950,3 2341,7 1782,2 2711,2
Волинська 2718,0 638,9 733,1 555,4 668,1
Дніпропетровська 282799,4 227076,8 243114,7 243598,8 252234,5
Запорізька 5758,1 5463,3 5129,4 5294,4 5403,3
Івано-Франківська 1278,5 2124,8 1948,8 1969,8 2991,7
Київська 3529,0 1660,5 1265,6 1394,0 1414,3
Кіровоградська 29177,1 33344,7 37623,3 37902,0 37410,3
Миколаївська 3268,8 2306,1 2327,9 2410,2 2327,3
Одеська 748,8 602,6 739,9 728,5 638,8
Полтавська 4581,7 4431,7 35121,81 19825,7 97442,81
Рівненська 747,9 843,3 457,7 484,2 519,9
Херсонська 472,2 417,3 399,8 392,5 375,9
Черкаська 1568,9 1179,2 1295,1 1484,6 1259,6
Чернівецька 251,1 398,1 369,0 308,0 318,7
Чернігівська 410,2 867,3 732,7 717,4 695,9
Київ 736,1 1610,3 950,3 973,7 999,1

*Джерело: Державна служба статистики України.

Побутові відходи (ТПВ). Загальною тенденцією для України, на відміну
від європейських держав, є низький рівень перероблення й утилізації твердих
побутових відходів та високий показник їх захоронення на полігонах.

В Україні у 1462 населених пунктах впроваджується роздільне
збирання побутових відходів. Утилізація побутових відходів здійснюється на
сміттєспалювальному заводі в місті Києві.

В Законі України «Про відходи» сформульовані основні принципи і
пріоритети, правові, організаційні, економічні засади діяльності, пов'язаної з
попередженням (зменшенням) утворення відходів і їх негативного впливу на
навколишнє середовище, їх збиранням, транспортуванням, зберіганням,
обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням і захороненням,
визначені повноваження в цій сфері органів державного управління різних
рівнів, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органів
у сфері поводження з відходами, права і обов’язки підприємств.

Портові плани поводження з судновими відходами (водами, які містять
забруднюючі речовини,та сміттям) та залишками вантажу розробляються у
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всіх морських портах України. Сміття та води, які містять забруднюючі
речовини, що утворюються на борту суден, класифікуються у Міжнародній
конвенції МАРПОЛ 73/78 таким чином: Тверді відходи (сміття): Пластмаса,
Харчові відходи (органічні), Побутові відходи (наприклад: паперові вироби,
ганчір'я, скло, метал, пляшки, черепки, тощо), Кулінарна олія, Попіл з
інсинераторів, Експлуатаційні відходи, Туши тварин, Рибальське приладдя,
Електронні відходи, Залишки вантажу (безпечні), Залишки вантажу
(небезпечні).

Розроблений Типовий план поводження з судновими відходами та
залишками вантажу у морських портах України, розроблений проєктом
ТРАСЕСА спільно з робочою групою ДП «АМПУ», затвердженою наказом
ДП «АМПУ» від 03.03.2015 р. № 30 у 2016 році.

В 2012 - 2014 рр. Департамент зовнішньоекономічних відносин
Одеської обласної адміністрації приймав учать у Міжнародному проекті «Co-
Wanda»1 - «Конвенція щодо управління відходами для внутрішнього
судноплавства на р. Дунай». Результати пілотних проектів для збору відходів
було запущено в країнах-партнерах, що підвищило рівень розуміння
поточного стану управління судновими відходами. Крім збору існуючих
даних, метою безкоштовних послуг із збору жирних і маслянистих відходів
суден було тестування електронної системи віньєток (EVS), розробленої в
рамках проекту для підтримки адміністрування зборів суднових відходів.

2.10. Кумулятивний вплив

Кумулятивний вплив Стратегії стосується якості повітря, зміни клімату,
землекористування, водних ресурсів, середовищ існування, флори й фауни,
ландшафту і шуму.

Щодо якості повітря та зміни клімату кумулятивний вплив проєкту
Стратегії є позитивним, оскільки заходи цього документу державного
планування стимулюють використання більш екологічних видів двигунів,
скорочення викидів в атмосферу від рухомого складу, переорієнтацію на
більш екологічно чистий водний транспорт вантажопотоків з автомобільного
та залізничного.

Вплив на ґрунти, землекористування, водні ресурси, моря,
біорізноманіття та ландшафт має бути ретельно вивчений у поєднанні з
впливом інших потенційних планів і програм в Україні.

Стосовно шуму, то наслідки такого впливу головним чином виникають
на етапі будівництва та є тимчасовим і реверсивним, однак важливо уникати
впливу шуму на цінні природні комплекси (орнітокомплекси).

Крім того, кумулятивний вплив може виникати внаслідок створення
інфраструктури в рамках інших планів, відтак необхідним є ухвалення
комплексного підходу з метою попередження явища перевищення несучої
спроможності територій / регіонів, що розвиваються.

Концентрації радіоактивних елементів у повітрі та у воді на території
України залишаються стабільними і на декілька порядків нижчими за
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допустимі норми (крім зони відчуження в районі розташування
Чорнобильської АЕС).

Більше 70 % території країни - це сільськогосподарські угіддя, що
регулярно обробляються та зазнають негативного впливу самі, та слугують
посередником розповсюдження забруднення далі до водних об’єктів. В
Україні дифузне забруднення досі не вимірюється системно. Водночас за
експертними оцінками частка нітратів та інших поживних речовин із
сільськогосподарських джерел складає від 30 до 90 % всього біогенного
забруднення вод (APENA, 20171).

Наслідком цього можна вважати «цвітіння» води, що спостерігається
все частіше не тільки на малих водних об’єктах, а і на Дніпрі, Чорному й
Азовському морях. На діаграмах видно, що нітратне та фосфатне забруднення
вже зараз є значним у переважній більшості річкових басейнів України (рис.
2.28) [35]2.

Рис. 2.28 Екологічний стан основних річкових басейнів України за вмістом
поживних речовин (амоній (NH4+), нітрити (NO2-), нітрати (NO3-),

фосфати (PO43-)).
Джерело: APENA, 2017

За узагальненими даними як і у попередні роки, якість вод за
гідрохімічними показниками не відповідала нормативам за такими найбільш
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розповсюдженими речовинами, як сполуки важких металів, амонійний азот,
нітритний азот, розчинений у воді кисень, сульфати. Основними джерелами
надходження забруднювальних речовин є стічні води різноманітних видів
виробництва, підприємства сільського та комунального господарств,
поверхневий стік.

За результатами гідробіологічного моніторингу прісноводних об’єктів
суттєвого поліпшення якості води та стану водних екосистем порівняно з
попередніми роком, не відмічалось. В основному стан екосистем зберігається
на стабільному рівні, кардинальних змін в аксонометричному складі та
структурі угрупувань не виявлено.

Таким чином, у випадку, якщо проєкт Стратегії не буде ухвалено,
враховуючи існуючий високий рівень забруднення навколишнього
природного середовища, слід очікувати збереження негативних тенденцій, а в
окремих випадках – погіршення екологічної ситуації.

За рахунок переорієнтації близько 30 млн. т вантажопотоку до 2031
року на модернізований ВВТ слід очікувати значного позитивного впливу на
стабілізацію викидів в атмосферу забруднюючих речовин та парникових газів
від автотранспорту. Це призведе на зменшення зносу дорожньої мережі,
шумових впливів, небезпек, пов’язаних з аваріями на автомобільному
транспорті тощо.
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Реалізація цілей Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту
України на період до 2031 року, її завдань, мети та плану заходів з її
реалізації, який є невід’ємною частиною документа державного планування,
визначають конкретні напрями діяльності і охоплюють більшу частину
регіонів України.

Метою Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України є
створення конкурентоспроможного, безпечного і привабливого для бізнесу
внутрішнього водного транспорту та інфраструктури ВВШ, що задовольняє
потреби ринку вантажоперевезень.

Заходи проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту
України обґрунтовані з огляду на реалізацію базових кроків:

забезпечити функціонування сучасної інфраструктури ВВТ, створити
умови для економічно ефективної діяльності річкових портів, терміналів та
підприємств річкового транспорту, для задоволення попиту на ринку
вантажних та пасажирських перевезень на ВВШ;

приділити основну увагу створенню умов для ефективного
функціонування публічної інфраструктури ВВШ, зокрема, ремонту й
модернізації шлюзів на річці Дніпро, для забезпечення максимального
навігаційного періоду та збільшення пропускної спроможності;

забезпечити поступовий перехід частки вантажів з автомобільного та
залізничного транспорту на ВВТ, реалізацію проактивної програми
популяризації ВВТ та розвитку ринку річкових перевезень;

створити конкурентоспроможний та ефективний ринок з чесними та
відкритими умовами для забезпечення якісної роботи портових операторів,
виробників, перевізників та судновласників;

підвищити безпеку судноплавства, забезпечити безпеку людського
життя на ВВШ відповідно до сучасних міжнародних стандартів;

забезпечити механізми швидкого реагування на будь-які питання щодо
екологічних аспектів на ВВШ, таких як негайне реагування на викиди
небезпечних речовин або забруднювачів;

забезпечити створення та наповнення Державного фонду внутрішніх
водних шляхів зі стабільними та достатніми джерелами фінансування, який
має забезпечувати, принаймні, утримання судноплавних шлюзів та інших
стратегічних інфраструктурних об’єктів, підтримання безпечних для
судноплавства глибин на фарватері, безпечну навігаційну обстановку,
функціонування РІС;

забезпечити функціонування в сфері управління Мінінфраструктури
єдиного підприємства по обслуговуванню ВВШ, яке б мало належне
стабільне фінансування та забезпечувало комплексне ефективне
використання державних об’єктів стратегічної інфраструктури (шлюзове
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господарство, технічний (допоміжний) флот, навігаційні засоби, інструменти
річкової інформаційної служби тощо), стабільну роботу шлюзів та розвиток
сучасної навігації;

забезпечити створення та ефективне використання навчальної та учбово-
тренажерної бази для підготовки висококваліфікованого персоналу ВВТ, яка
відповідатиме європейським стандартам;

забезпечити інтеграцію основних українських судноплавних ВВШ до
транс’європейських коридорів TEN-T.

Надалі в звіті розглянуто можливі потенційний негативні / позитивні
впливу заходів на регіони України.

Безпосередньо, вплив можливий під час виконання наступних цілей та
завдань Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України:

Ціль Стратегії «Створення модернізованої, технологічної, ефективної
та гарантованої публічної інфраструктури на ВВШ (зокрема, підвищення
ефективності роботи судноплавних шлюзів)» відповідає завданню 1 плану
заходів Стратегії (Розробка рекомендацій для розвитку ВВТ та рекомендацій
щодо пріоритетних місць розташування річкових портів як логістичних хабів
з урахуванням прогнозів щодо вантажопотоків, інвестування, основних
напрямів та джерел фінансування, а також Генеральної схеми планування
території України) та ряду завдань:

1.1. Забезпечення збору даних та здійснення аналізу обсягів та типів
існуючих, потенційних вантажів, логістичних ланцюгів та потенційного
вантажопотоку для ВВТ;

1.2. Забезпечення збору даних та здійснення аналізу пропускної
спроможності, експлуатаційних характеристик існуючих річкових портів
(терміналів) з метою оцінки їх потенціалу перевантажувальних потужностей
для перевалки очікуваного вантажопотоку;

1.3. Рекомендації щодо пріоритетних місць для розташування та
розвитку річкових портів (терміналів) як логістичних хабів на основі
аналітичних звітів щодо існуючих, потенційних вантажів, логістичних
ланцюгів, потенційного вантажопотоку та існуючої спроможності річкових
портів (терміналів), в т. ч. щодо можливості роботи з вантажами в
контейнерах;

1.4. Забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування з питань відведення земельних ділянок для
здійснення будівництва, обслуговування об’єктів інфраструктури ВВТ
(портів, терміналів, тощо), під’їзних шляхів, комунікацій з урахуванням
екологічних вимог до розміщення, проектування, будівництва, введення в дію
та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури;

1.5. Розвиток моделі логістичних зон довкола річкових портів та
терміналів, нарощування в річкових портах (терміналах).

Дані заходи за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного
забезпечення річкових перевезень мають позитивно сприяти обмеженню
екологічного впливу ВВТ на прилеглі території та акваторії.
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1.6. Підготовка переліку об’єктів інфраструктури ВВТ, що можуть бути
запропоновані до передачі суб’єктам господарювання на умовах оренди,
ДПП, в т. ч. концесії, з метою залучення приватних інвестицій;

1.7. Спрощення доступу до проведення будівельних робіт на землях
водного фонду, зайнятих ВВШ, шляхом внесення змін до законодавства в
частині виключення вимоги щодо необхідності формування земельних
ділянок на землях водного фонду, зайнятих ВВШ, а також можливості
здійснення будівництва на землях, зайнятих ВВШ, за відсутності документа,
що засвідчує право власності чи право користування такою земельною
ділянкою;

1.8. Зниження значення коефіцієнтів, які використовуються під час
визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених
пунктів для розміщення та експлуатації будівель, споруд, інженерно-
транспортної інфраструктури, механізмів та обладнання ВВТ;

1.10. Зменшення податкового навантаження на суб’єктів
господарювання - перевізників ВВШ, шляхом внесення на розгляд ВРУ
законопроєкту щодо скасування рентної плати за спеціальне використання
води суб’єктами господарювання, що проводять свою діяльність у сфері ВВТ,
а також щодо скасування оподаткування земель внутрішнього водного
транспорту, зайнятих судноплавними шлюзами.

Заходи 1.6-1.8, 1.10 за рахунок посилення інфраструктурної складової
можуть прямо або опосередковано вплинути на земельні ресурси, зокрема,
землі водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

Завдання 2 «Наявність та розвиток сталої та достатньої публічної
інфраструктури ВВТ, що передбачає функціонування ефективного шлюзового
господарства на річці Дніпро та іншої стратегічної інфраструктури ВВШ з
підтримання гарантованих габаритів суднового ходу та необхідних засобів
навігаційного обладнання, а також забезпечення їх своєчасного технічного
обслуговування » передбачає ряд заходів:

2.1. Організація та здійснення належного утримання та експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд;

2.2. Модернізація та підвищення пропускної здатності судноплавних
шлюзів на ВВШ (не нижче проектної, що передбачає модернізацію
Каховського, Запорізького, Середньодніпровський судноплавних шлюзів. До
2026 року пропускна здатність шлюзів становить до 60 млн. тон вантажів (30
млн. т вниз за течією та 30 млн. т вверх за течією);

2.3. Забезпечення виконання шляхових робіт на судноплавних ділянках
внутрішніх водних шляхів (що передбачає розробку, затвердження та
виконання річних планів шляхових робіт щодо забезпечення підтримання
встановлених габаритів суднового ходу, безпечних для судноплавства.
Забезпечення підтримання гарантованих глибини суднового ходу на річці
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Дніпро на рівні не менше 3,65 м від м. Херсона до Київської ГЕС, на рівні
2,55 м вище Київської ГЕС, та на українській ділянці річки Прип’ять – на
рівні 1,6 м).

Зазначені гідротехнічні роботи можуть розглядатися як такі, що мають
потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок Дніпра. Проте
заходи:

2.5. Оновлення засобів навігаційної обстановки, в т. ч. і віртуальних
засобів навігаційного обладнання (далі – ЗНО);

2.6. Розробка та впровадження електронних навігаційних карт;
2.7. Проведено обстеження та отримання (оновлення) технічної

документації на державні ГТС внутрішніх водних шляхів та
2.8. Будівництво на базі причалів ДП «Адміністрація річкових портів»

споруд для приймання суднових відходів (щонайменше 3 комплекси
приймальних споруд) матимуть значний позитивний екологічний ефекти
щодо збереження водного середовища, як і завдання 3 «Створення сучасної
річкової інформаційної служби з урахуванням вимог європейських
регламентів та директив» та 4 «Забезпечення спрощення умов для швидкої та
безперебійної роботи логістичної системи ВВТ» за рахунок скорочення
експлуатаційних та інших витрат ресурсів.

Мета плану заходів Стратегії «Створення оптимальної логістичної
системи завдяки залученню приватних інвестицій у розвиток логістичних
центрів уздовж судноплавних річок» передбачає реалізацію завдання 5
«Створення умов для залучення приватних інвестицій у розбудову
інфраструктури внутрішнього водного транспорту на ВВШ України».
Завдання передбачає заходи переважно інформаційного характеру, крім
заходу «5.5. Підготовка пропозицій про оренду, здійснення державно-
приватного партнерства, що складається з аналізу ефективності та техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО) здійснення державного приватного
партнерства (далі – ДПП) або укладання договорів оренди щодо державних
річкових ГТС та об’єктів комунальної власності, прийняття рішення та
укладення контрактів ДПП щодо державних річкових ГТС», що
передбачатимуть оцінку впливу на навколишнє середовище в разі
реконструкції існуючих локальних (муніципальних) річкових ГТС.

Завдання Стратегії, зокрема, плану заходів Стратегії 6 «Розвиток
пасажирських перевезень, туристичної та спортивної інфраструктури, у тому
числі міжнародної, на ВВШ» передбачає, зокрема, захід «6.1. Сприяння
будівництву пасажирських терміналів на ВВТ», що, з одного боку вимагатиме
повного циклу оцінки впливу на навколишнє середовище, з іншого,
сприятиме покрашенню соціально-економічного стану, локальної мобільності
населення, зменшенню викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на
більш чистий водний транспорт та на громадський транспорт з
індивідуального (автотранспорту).

Ціль Стратегії «Створення достатнього, сучасного, екологічного та
енергоефективного флоту, а також належним чином підготовленого
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кваліфікованого персоналу для роботи на ньому» сприятиме імплементації
європейських директив щодо ВВТ, його екологізації, зменшенню викидів,
скидів, упорядкуванню поводження з відходами та сміттям, підвищенню
безпеки судноплавства, зниження ризиків аварійних розливів, скидів, викидів
тощо. Це ж стосується безпосередньо реалізації завдання плану Стратегії 8
«Запровадження інноваційних енергоефективних та екологічно безпечних
технологій на ВВШ, а також забезпечення відповідності флоту екологічним
стандартам ЄС».

Нарізною метою Стратегії є «Реорганізація системи державного
управління, яка забезпечує сталий розвиток ВВТ та ВВШ, зокрема шляхом
усунення дублювання адміністративних функцій центральних органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій відносно
всіх учасників руху на ВВШ, впровадження системи управління якістю».
Завдання 10 «Розбудова міжнародної мережі внутрішніх водних шляхів
відповідно до міжнародних договорів України» передбачає ряд заходів, що
потенційно впливатимуть на посилення експлуатації водних артерій,
відповідно, вимагатимуть робіт по реконструкції та створенню нових водних
шляхів, днопоглибленню, створенню нової берегової інфраструктури. Проте
включення ВВШ України до Європейських ВВШ, зокрема, TEN-T1,
передбачатиме застосування європейських стандартів внутрішнього водного
судноплавства2, найкращих практик, зокрема, PLATINA3. Це заходи – 10.1.
«Включення внутрішніх водних шляхів України до Транс’європейської
транспортної мережі (TEN-T)», що передбачає включення до
Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T) основні
судноплавні ВВШ України: 1 етап – р. Дніпро та Південний Буг – 2023 рік; 2
етап – українська частина р. Дунай – 2028 рік; «10.2 Розширення мережі
судноплавних ВВШ України», що передбачає включення до переліку ВВШ,
що належать до категорії судноплавних, нових потенційних для
судноплавства ділянок.

Підвищенню екологічних стандартів ВВТ України сприятиме реалізація
завдання плану Стратегії 14 «Підвищення рівня безпеки судноплавства на
ВВШ, розробка та прийняття норм щодо безпеки перевезень на ВВТ для
людей та навколишнього середовища, а також контроль за їх виконанням»,
мета Стратегії «Впровадження європейських стандартів до технічних
характеристик суден та кваліфікації персоналу на ВВТ, забезпечення з боку
держави умов для підготовки кваліфікованого персоналу, документи якого
будуть визнаватися в країнах Європейського Союзу», відповідних завдань
плану Стратегії 15 «Забезпечення відповідності суден внутрішнього плавання
технічним вимогам та вимогам безпеки відповідно до Директиви
ЕС/2016/1629», 16 «Імплементація європейських стандартів кваліфікацій
персоналу на ВВТ, забезпечення умов для підготовки кваліфікованого
персоналу, свідоцтва якого будуть визнаватися в країнах ЄС»; 17
«Впровадження системи моніторингу ВВШ України, з метою покращення
ефективності перевезень на ВВТ».
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Відтак, у регіонах, де планується реалізація наведених завдань та
заходів, має відбутися зниження ризиків негативних наслідків діяльності ВВТ
для довкілля, у тому числі для соціального клімату, здоров’я населення
(наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря,
води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності
населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної
спадщини та взаємодія цих факторів).

Враховуючи локалізацію реалізації завдань та проведення заходів,
передбачених проектом Стратегії, при проведенні природоохоронних заходів
доцільно враховувати структуру ВВШ України. Територія впливу Стратегії
включає в себе більшу частину областей України. Хоча крупні водотоки
наявні в усіх областях. При розгляді заходів Стратегії для визначення Аналізу
поточного стану довкілля та цільового аналізу, згідно положень методики,
пропонується здійснити для областей в яких розташовані безпосередньо
внутрішніх водних шляхи, що належать до категорії судноплавних (згідно
постанови КМУ від 12.06.1996 № 640 «Про затвердження переліку
внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних». Проте
«територія» впливу має неоднорідний характер відповідно запланованої в
Стратегії діяльності.

По-перше, це група областей на території яких розтасовані «Ділянки
річкових шляхів України, що включені до Європейської угоди про
найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення як елементи
мережі водних шляхів категорії Е (крім ділянок з морським характером)». Це
області Дніпровського водного шляху та області, де розташований
внутрішній водний шлях по Південному Бугу.

По друге, це Дунайський водний шлях, який розташований в Одеській
області, заходи щодо якого передбачається здійснювати в другу чергу (захід
«10.1. Включення внутрішніх водних шляхів України до Транс’європейської
транспортної мережі (TEN-T)»).

По-третє, це території областей, де розташовані інші внутрішні водних
шляхи, що належать до категорії судноплавних, що визначені поставною
КМУ від 12.06.1996 № 640, та не можуть бути виключені з позицій розвитку
ВВТ в подальшій перспективі (рис. 3.1).

Вінницька                  
Волинська                  
Дніпропетровська                  
Запорізька                  
Івано-Франківська                  
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Київська                  
м. Київ                  
Кіровоградська                  
Миколаївська                  
Одеська                  
Полтавська                  
Ровенська                  
Херсонська                  
Черкаська                  

 Чернівецька                  
Чернігівська                  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

  Інші ВВШ Дніпро

  Дунай Дніпро+Інші ВВШ

Рис. 3.1. Графік залучення областей України, в реалізацію Стратегії
розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року

Джерело: складено автором.

Інтегрована оцінка виливу базових цілей Стратегії на території
(регіони) України показана в табл. 3.1.

Сума позитивних та негативних впливів показана як інтегрована, тобто,
оцінка визначає «складний» вплив: одночасно позначено істотний
інтегральний вплив як позитивних так і негативних факторів, наприклад,
реконструкція шлюзів одночасно негативно впливає на водні та земельні
ресурси протягом етапу будівництва, але на етапі експлуатації модернізовані
споруди дозволяють значно знизити аврійні ризики (в т.ч. техногенної
катастрофи) та покращити логістичні показники, а, відповідно, мінімізувати
викиди і скиди в межах загальної логістики (сумарно всіма видами
транспорту) шляхом переорієнтації частини вантажопотоку з автодоріг на
ВВТ.

Таблиця 3.1
Оцінка інтегрального (сумарного) впливу заходів щодо реалізації цілей

Стратегії на потенційні територій

Територія впливу
(регіон)

Ціль Стратегії
1.

Створення
модернізованої,

2.
Створення
оптимальної

3.
Створення
достатнього,

4.
Реорганізація

системи

5.
Забезпечення
ефективного
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технологічної,
ефективної та
гарантованої
публічної

інфраструктури
на ВВШ

логістичної
системи

сучасного,
екологічного та
енергоефектив
ного флоту

державного
управління

менеджменту

Вінницька        В, АК  
Волинська        В, АК  
Дніпропетровська  В, З  З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Запорізька  В, З  З, Н, П  АК,В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Івано-
Франківська        В, АК, Н  
Київська   В, З   З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
м. Київ   В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Кіровоградська     З, Н, П  АК, В , Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Миколаївська   В, З  З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Одеська        В, АК  
Полтавська  В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК  В, АК, Н
Ровенська        В, АК  
Херсонська   В, З   З, Н, П  АК,В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н
Черкаська      В, АК  

 Чернівецька        В, АК, Н  
Чернігівська   В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до
мінімуму з застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він став
незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б
довести, або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

Об'єкти впливу: В – водне середовище, АК – атмосфера, клімат, З – землі, П –
території з природоохоронним статусом, Н – здоров`я населення

Джерело: складено автором

Так локалізація заходів, викладених вище, впливатиме та стан довкілля,
умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я в наступних регіонах
України:

Вінницька область. Розташована на правобережжі Дніпра в межах
Придніпровської та Подільської височин. Територія області становить
26517,6 км2. До адміністративно-територіального складу області входять: 27
районів, 18 міських, 28 селищних та 661 сільська рада, в т.ч. 42 об'єднані
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територіальні громади (8 міських, 13 селищних, 21 сільська), 1504 населених
пункти, з них 29 селищ міського типу, 18 міст, у тому числі 6 міст обласного
значення [17]1. Територією області проходить вододіл басейнів річок
Південний Буг та Дністер. У центральній частині області з північно-західного
на південно-східний напрямок протікає р. Південний Буг, по південно-
західній межі області тече р. Дністер. Пересічна густота річкової мережі
становить 0,38 км/км2.

Земельний фонд області складає 2649,29 тис. га, територія суші
становить 2605,8 тис.га, або 98,4 % від загальної площі області, решта 43,4
тис.га (1,64 %) зайнята внутрішніми водами. Дві третини (2014,5 тис. га)
території зайнята сільськогосподарськими землями, під лісами та іншими
лісовкритими площами – 14,3 %, забудовані землі займають 4,1 %, болота –
1,1 %, інші землі (господарські двори, дороги, піски, яри, кам’янисті місця
тощо) – 2,81 % (на 01.01.2016 року). На Вінниччині поширені лісостепові
ландшафти.

Чисельність наявного населення області станом на 01.01.2019р.
становила 1560,4 тис. осіб. У міських поселеннях проживало 801,4 тис. осіб
або 51,4 % від загальної чисельності населення області, в сільській місцевості
– 758,7 тис. осіб або 48,6 %. В обласному центрі м. Вінниця проживало 369,8
тис. осіб. Станом на 1 січня 2019 року в області на 1 кв. км проживало 59
осіб. У Вінницькій області спостерігається стабільне зменшення кількості
населення в більшості адміністративних одиниць. Зменшення загальної
кількості населення області за останні 10 років (2008-2018) складає 5,76 %,
населення міст та селищ - 0,81 %, населення сіл - 10,45 %. Чисельність
наявного населення у Вінниці, за оцінкою, на 1 січня 2019 р. становила
369839 осіб. Упродовж 2018 р. у чисельність населення зменшилася на 2016
осіб. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним
періодом попереднього року збільшився на 1,5 в.п. та склав 56,8 %, а серед
населення працездатного віку – на 2,3 в.п. та 66,2 % відповідно. Станом на
01.01.2018 року стаціонарну допомогу населенню надають 56 закладів, в яких
розгорнуто 10463 ліжка, у тому числі обласна лікарня на 717 ліжок, обласна
дитяча лікарня на 440 ліжок, 6 міських лікарень на 875 ліжок, міська лікарня
швидкої допомоги на 320 ліжок.

Вінницька область має багатогалузевий промисловий комплекс. В
області у 2018 році працювало 1180 промислових підприємства (8 великих та
153 середніх) та 2546 підприємства у галузі сільського та лісового
господарства (4 великих та 166 середніх).

Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища
та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки 2

визначає необхідним: виконання робіт з консервації деградованих,
малопродуктивних та забруднених земель, рекультивація порушених земель;
знешкодження та безпечне зберігання непридатних, хімічних засобів захисту
рослин; розвиток системи поводження з побутовими відходами з
впровадженням роздільного збирання; зменшення скидів забруднюючих
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речовин у природні водойми, в першу чергу через будівництво та
реконструкцію очисних споруд каналізації; проектування та винесення в
натуру прибережних захисних смуг річок та водойм; берегоукріплення
водних об’єктів в межах населених пунктів; формування екологічної мережі;
збільшення площ об’єктів природно-заповідного фонду, виготовлення
проектів їх землеустрою та винесення територій ПЗФ в натуру.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Вінницької області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Волинська область. Волинська область розміщена на північному
заході України. Область належить до регіонів із відносно збереженими
природно- територіальними комплексами (геосистемами). Хоча простежують
суттєві відмінності в їх освоєності у різних частинах області. Найбільше
перетворені ландшафти південної лісостепової частини Волинської області
[43]1.

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2019р.
становила 1031,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада кількість жителів
зменшилась на 3509 осіб. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг
природного скорочення збільшився на 619 осіб. Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8663 грн, що на
18,3 % більше, ніж у 2018р. (в Україні – 10497 грн і на 18,4 % більше).

Індекс реальної заробітної плати порівняно з 2018р. становив 109,3 %
(в Україні – 109,8 %). Середній розмір призначеної субсидії на одне
домогосподарство дорівнював 451,9 грн (у 2018р. – 436,0 грн). Індекс
споживчих цін (індекс інфляції) в області становив 104,9 %, в Україні – 104,1
% (за 2018р. – 109,9 % та 109,8 % відповідно). Індекс промислової продукції
за підсумками 2019р. становив 94,3 %, у т.ч. у добувній промисловості та
розробленні кар’єрів – 56,2 %, переробній – 94,8 %, постачанні
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електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,4 %.
У зв’язку із збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних

джерел на атмосферне повітря відбувається погіршення якості довкілля,
санітарного стану території, фіксуються перевищення концентрацій
забруднюючих речовин. Найвища щільність викидів від стаціонарних джерел
спостерігається у містах обласного підпорядкування це: Луцьк, Ковель,
Нововолинськ та Володимир-Волинський. Найменше щільність викидів
припадає на Іваничівський, Камінь-Каширський, Шацький та Ратнівський
райони. Здоров’я населення можна оцінити такими показниками, як середня
тривалість життя при народженні або після досягнення певного віку, загальна
смертність та смертність дітей до одного року життя, захворюваність і
функціональні відхилення, поширеність хвороб. До прикладу, за даними
Головного управління статистики в області чисельність наявного населення,
за оцінкою, на 1 січня 2020 р. становила 1031,4 тис. осіб. Упродовж 2019 року
кількість жителів зменшилась на 3879 осіб.

За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області у
2019 році обсяги забору води становили 67,69 млн.м3, що на 1,55 млн.м3

менше, ніж у 2018 році. З підземних водоносних горизонтів забрано 53,61
млн.м3, з поверхневих водних об’єктів –14,08 млн.м3.

Основними забруднювачами водних об’єктів Волинської області є
підприємства житлово-комунального господарства, серед найбільших
забруднювачів у 2019 році – КП «Луцькводоканал» та Старовижівське
ВУЖКГ.

Скид забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти Волинської
області у 2019 році становив 0,472 млн. м3, що на 0,044 млн. м3 більше, ніж у
попередньому році.

Основними екологічними проблемами області є: відсутність на
території області сміттєпереробного заводу; відмови землекористувачів,
землевласників та деяких органів місцевого самоврядування у погодженні
створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також
відсутність коштів на утримання та винесення меж в натуру вже створених
об’єктів ПЗФ.

Передбачаються заходи Стратегії в довгостроковій перспективі при
подальшому розвитку неосновних ВВШ України. Значного впливу на
навколишнє середовище не очкується. Можливий позитивний вплив
внаслідок переорієнтації вантажопотоків з автомобільного на ВВТ.

Дніпропетровська область. Дніпропетровська область знаходиться у
південно-східній частині України, в басейні середньої і нижньої течії Дніпра.
Територія області – 31,92 тис. км2, що складає 5,3 % території країни.
Адміністративний центр області – місто Дніпро розташоване по обох берегах
річок Дніпро та Самара. Область розташована у степовій зоні України [44]1.

Чисельність населення області становить 3206,477 тис. чоловік.
Кількість населення у місті Дніпро – 1000,576 тис. чоловік. Чисельність
міського населення області – 2690,517 тис. чоловік (83,9 %), сільського –
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515,96 тис. чоловік (16,1 %). Фонд оплати праці в 2020 р. - 113577,1 млн. грн.;
середньомісячна заробітна плата – 12 200,0 грн.; рівень безробіття (за
методологією МОП) – 7,5 %; Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець
періоду) – 25,0 тис. осіб, у % до попереднього року – 100,0 % .

Висока концентрація найбільш екологічно-небезпечних галузей
промисловості на території регіону обумовлює віднесення Дніпропетровської
області до одного із найбільш техногенно навантажених регіонів України, що
в свою чергу віддзеркалюється на демографічних показниках. Демографічна
ситуація в області має регресивний характер. Так, чисельність наявного
населення області за 2019 рік зменшилася на 29,8 тис. осіб і на 01.01.2020
склала 3176,6 тис. осіб, що пояснюється, у першу чергу, природним
скороченням населення на 28,4 тис. осіб (народилося 22,5 тис. осіб, померло
50,9 тис. осіб). Рівень смертності населення у 2019 році склав 16,0 осіб на
1000 жителів (проти 16,3 у 2018 році), що майже у 2,3 рази перевищує
показник народжуваності – 7,1 на 1000 жителів. Основна частка смертей
припадає на захворювання системи кровообігу – 67,9 % від загальної
кількості, новоутворення – 14,1 %, а також зовнішні причини смерті – 5,5 %
[22]1.

За різноманітністю і значимістю природних ресурсів Дніпропетровська
область є однією з найбагатших в Україні. Майже на всій території області
переважають родючі чорноземні ґрунти.

Дніпропетровщина багата на корисні копалини. Мінерально-сировинна
база характеризується широкою різноманітністю видів і значними запасами
деяких корисних копалин. В області виявлено близько 300 родовищ та значні
запаси паливно-енергетичної сировини – вугілля, нафти, газу і
газоконденсату, а також талько-магнезитової, каолінової, уранової,
будівельної та ін. Родовища залізної (м. Кривий Ріг) та марганцевої руди (м.
Марганець та м. Покров) – світового значення. У результаті
геологорозвідувальних робіт виявлено золоторудні родовища в
Солонянському та Нікопольському районах.

Екологічні проблеми в області пов’язані з підвищеним рівнем
забруднення атмосферного повітря. Промислові підприємства гірничо-
металургійного, паливно-енергетичного, хімічного комплексів і транспорт є
основними джерелами забруднення повітряного басейну. Викиди шкідливих
речовин в атмосферу у 2018 році становили 614,3 тис. т, що на 43 тис. т (7 %)
менше, ніж у 2017 році. Із загальної кількості суб’єктів підприємницької
діяльності у 2018 році отримали дозвіл на викиди 684 підприємств.

Загальний обсяг забору води у 2018 році з поверхневих та підземних
водних об’єктів за даними Регіонального офісу водних ресурсів у
Дніпропетровській області склав 1179,0 млн. м3. Використання води склало
868,3 млн. м3, що на 66,3 млн. м3 більше, ніж у 2017 році.

Основні галузі промислового виробництва – найбільші енергетичні та
металургійні об’єкти, комунально-побутове водокористування та зрошення
земель пов’язані з використанням водних ресурсів р. Дніпро. Водні ресурси у
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містах і селищах значно менші від потреби в них. Внаслідок цього, в
більшості міст області склалася передкризова та кризова водогосподарська та
гідроекологічна ситуація, коли самовідновлювальна здатність Дніпра та
багатьох річок басейну вже не забезпечує відновлення порушеної екологічної
рівноваги.

Значні масштаби використання природних ресурсів та енергетично-
сировинна спеціалізація Дніпропетровської області, що обумовлена великими
обсягами виробництва і споживання разом із застарілою технічною базою, а
також стрімкий розвиток урбанізації та агломерацій визначають високі
показники щорічного утворення і нагромадження відходів.

Так, станом на 01.01.2019, в області накопичено понад 10,7 млрд т
промислових відходів. Станом на 01.01.2019 мережа природно-заповідного
фонду області становить 178 об’єктів загальною площею 96333,99 га або 2,9
% площі області. Дніпропетровська область знаходиться в степовій зоні
України і займає площу 3,19 млн га, у тому числі землі лісогосподарського
призначення становлять 115,162 тис. га, із них вкриті лісовою рослинністю
75,1 тис. га, загальний запас деревини 13,1 тис. м3, а лісистість області
відповідає 5,6 %. У той же час, наявність потужних запасів мінеральної
сировини і сприятливі агрокліматичні умови зумовлюють високу
концентрацію промислових об’єктів і розвиток агропромислового сектору. У
результаті більша частина земель антропогенно-трансформована.

Питома вага добувної промисловості в обсязі реалізації промислової
продукції області складає більше 30 %. Базу гірничо-добувної промисловості
області складають 10 підприємств з видобутку залізних руд та руд інших
кольорових металів. На АТ “Марганецький ГЗК”, АТ “Покровський ГЗК”
добувається 100,0 % марганцевої руди в Україні. Гірничо-збагачувальні
комбінати Кривбасу видобувають 79,4 % руд залізних неагломерованих та
виробляють 46,4 % концентрату залізорудного агломерованого в Україні.

Стан довкілля області формується під значним антропогенним впливом
суб'єктів господарювання. Високий рівень розвитку промисловості
призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що
спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів,
негативно впливає на здоров’я населення, флору та фауну. Основними
екологічними проблемами області на сьогодні залишаються: забруднення
атмосферного повітря викидами від промислових підприємств та
автотранспорту; забруднення водних об’єктів скидами із зворотними водами
промислових підприємств та підприємств житлово-комунального
господарства; утилізація відходів гірничодобувної, металургійної,
енергетичної та інших галузей промисловості, а також поводження з
відходами І-ІІІ класів небезпеки; порушення гідрологічного та гідрохімічного
режиму малих річок регіону та забруднення підземних водоносних
горизонтів; підтоплення земель та населених пунктів регіону, поширення
екзогенних геологічних процесів; охорона, використання та відтворення дикої
фауни і флори, проблеми природно-заповідного фонду.
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Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Дніпропетровської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- заплановані можливі гідротехнічні роботи можуть розглядатися як
такі, що мають потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок
Дніпра. Проте заходи Стратегії матимуть значний інтегральний позитивний
екологічний ефект щодо збереження водного середовища області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення (наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,
повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Запорізька область. Область знаходиться на півдні
Східноєвропейської рівнини в степовій зоні з характерним рівнинним
ландшафтом, з домінуванням чорноземних ґрунтів. Регіон входить до числа
промислових лідерів країни, посідаючи одне з перших місць серед регіонів за
обсягом промислового виробництва у розрахунку на душу населення та
одного працюючого у промисловості. Територія області - 27,18 тис. км2, що
становить 4,5 % території України [45]1.

Територія Запорізької області розділена на два водозабірні басейни:
басейн р. Дніпро та басейн Азовського моря. Басейн р. Дніпро займає
північно-західну частину області і складається з Каховського та
Дніпровського водосховищ.

Дніпро є основним джерелом водопостачання промислових об‘єктів
області, включаючи такі енергетичні гіганти як ВП ЗАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» та ВП Запорізька ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,
задоволення питних потреб населення області, зрошення земель та інших
потреб. Крім того, р. Дніпро є джерелом енергії (Дніпровська ГЕС),
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використовується як транспортна артерія і є цінним рекреаційним ресурсом.
Мінеральні ресурси представлені багатими покладами рудних корисних

копалини, зокрема залізних і марганцевих.
В області зосереджені практично всі основні галузі промисловості,

серед яких провідне місце займають електроенергетика, металургія,
машинобудування, металообробка та хімія. Основу промисловості регіону
складають металургійний та енергетичний комплекси. Промисловий
комплекс області продовжує нарощувати обсяги виробництва. Індекс
промислової продукції за 2018 рік склав 103,6 % (9 місце серед регіонів, по
Україні – 101,1 %). Середньомісячна заробітна плата по області за 2018 рік
склала 8 726 грн. (5 місце серед регіонів). Індекс реальної заробітної плати за
2018 рік порівняно з 2017 роком в області склав 114,8 % (4 місце серед
регіонів).

Чисельність наявного населення Запорізької області, за оцінкою, на 1
грудня 2018 р. становила 1707288 осіб. Упродовж січня–листопада 2018 р.
чисельність населення зменшилася на 15883 особи. Порівняно з січнем–
листопадом 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1203 особи
та становив 13685 осіб [58]1.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом
2018 року збільшилася на 50,6 % (на 63,9 млн. грн.) і на 01.01.2019 склала
190,3 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на
26,6 % (на 29,6 млн. грн.) і становив 141 млн. грн., борг підприємств –
банкрутів збільшився у 3,2 рази (на 33 млн. грн.) і склав 47,8 млн. грн.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2019
становила 22,3 тис. осіб, що на 560 осіб, або на 2,3 % більше, ніж на
01.01.2018 (21,8 тис. осіб). З них 54,2 % – жінки, 31,4 % – молодь у віці до 35
років.

Промисловий комплекс за інтенсивністю впливу на довкілля посідає
провідне місце. Головними причинами, що призвели до загрозливого стану
довкілля, є: застарілі технології виробництва та обладнання, висока
енергомісткість та матеріаломісткість; високий рівень концентрації
промислових об’єктів; несприятлива структура промислового виробництва з
високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв; відсутність
належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем
водозабезпечення тощо), низький рівень експлуатації існуючих
природоохоронних об’єктів тощо.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Запорізької області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
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об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- заплановані можливі гідротехнічні роботи можуть розглядатися як
такі, що мають потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок
Дніпра. Проте заходи Стратегії матимуть значний інтегральний позитивний
екологічний ефект щодо збереження водного середовища області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення (наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,
повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Івано-Франківська область. Івано-Франківська область розташована в
географічному центрі Європи, на південному заході України, на стику двох
великих природно-географічних підрозділів – Східноєвропейської рівнини та
Східних Карпат. Площа Івано-Франківської області становить 13,9 тис. км2,
або 2,3 % території всієї України. Область розміщується в трьох різних за
своєю природою ландшафтних зонах. Найнижча зона простягається з півночі
до південного-сходу. Північну частину займає Придністровське Поділля, або
Лівобережне Придністров’я і є частиною природної області Поділля.
Південно-східна частина займає Придністровське Покуття [46]1.

Область є густонаселеною, щільність наявного населення в області
упродовж останніх п’яти років коливається в межах 99,3–98,6 особи на 1 км2.
Спостерігається зменшення чисельності наявного населення з 1382,3 тис.
осіб на початок 2016 р. до 1373,3 тис. на початок 2019 р. При цьому, зміна
чисельності населення характеризується зменшенням її у сільській місцевості
та збільшенням у міських поселеннях [63]2.

Чисельність наявного населення в області станом на 1 січня 2018 року
становила 1377,5 тис. осіб.

Впродовж останніх п’яти років природний рух населення області
характеризувався перевищенням смертності над народжуваністю: природне
скорочення зросло від 0,8 тис. осіб у 2014 р. до 4,8 тис. у 2018 році. Серед
регіонів України за обсягом природного скорочення у 2018 році область
посіла п’яте місце. Спостерігалося зменшення загального коефіцієнта
народжуваності населення області: з 12,2 живонароджених на 1000 наявного
населення у 2014 р. до 9,2 – у 2018 р. (у міських поселеннях з 11,3 % до 8,5
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%, у сільській місцевості – з 12,9 % до 9,7 %).
Середня очікувана тривалість життя при народженні в області у 2018 р.

становила73,7 роки проти 73,1 року у 2014 році (у тому числі у чоловіків –
68,8 року проти 68,3,у жінок –78,5 року проти 77,8). У промисловому
комплексі області діє понад 500 великих, середніх та малих підприємств
різних форм власності, які звітуються про обсяги промислового виробництва.
Підприємствами області забезпечено зростання обсягу реалізованої
промислової продукції, який у 2017 році склав 47,5 млрд. гривень.

Передбачаються заходи Стратегії в довгостроковій перспективі при
подальшому розвитку неосновних ВВШ України. Значного впливу на
навколишнє середовище не очкується. Можливий позитивний вплив
внаслідок переорієнтації вантажопотоків з автомобільного на ВВТ.

Київська область. Розташована на півночі України в басейні середньої
течії Дніпра. Київщина займає площу 28,1 тис. км² (без м. Києва), що
становить 4,7 % площі України (з м. Києвом – 28,9 тис. км²). Рельєф Київської
області рівнинний із загальним похилом до долини Дніпра. Північна частина
області лежить в межах Поліської низовини.

Річки Київщини належать, переважно, до басейну Дніпра. Дніпро тече
територією області в межах 246 км, його притоки – Прип’ять, Тетерів, Ірпінь,
Рось, Десна і Трубіж. Природний режим річок значною мірою змінений, що
пов’язано з їх зарегульованістю, наявністю великої кількості ставків і
водосховищ. В області створено 58 водосховищ (без врахування
дніпровських) з повним і корисним об’ємом відповідно 185,7 і 161,7 млн.м3

води. Найбільшими є Київське та Канівське водосховища, більша частина
площі яких розташована в межах території Київщини [47]1.

За своїм економічним потенціалом область належить до п`ятірки
найбільш економічно розвинутих регіонів України. Результати соціально-
економічного розвитку області, досягнуті протягом 2018 року,
характеризуються такими основними показниками: індекс промислового
виробництва склав 102,0 %, обсяг реалізованої промислової продукції
підприємств становив 114,3 млрд. грн. (у 2017 році – 94,3 млрд. гривень); на
вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 21,9 тис. незайнятих та
безробітних осіб, що на 9,3 % більше у порівнянні з 2017 роком, рівень
працевлаштування безробітних склав 37,8 % (у 2017 році – 34,9 відсотка);
кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної
діяльності збільшилась у 1,5 рази і станом на 01.01.2019 становила 31887
місць; середній розмір трудових пенсій порівняно з 2017 роком збільшився на
181,0 грн. або на 7,2 % та склав 2682,1 гривень; середньомісячна номінальна
заробітна плата склала 9097,0 грн. (по Україні – 3 місце), що на 26,6 %
перевищує її розмір за 2017 рік та у 4,7 рази більше рівня прожиткового
мінімуму на одну працездатну особу.

Чисельність наявного населення області станом на 01 січня 2019 року
становила 1767,4 тис. осіб. Фактично протягом 2018 року чисельність
населення збільшилася майже на 13,7 тис. осіб, що у розрахунку на 1000
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наявного населення становило 7,7 особи. Середньорічна чисельність
наявного населення склала 1761,1 тис. осіб, що на 16,7 тис. осіб більше у
порівнянні з 2017 роком та на 9,6 тис. осіб більше прогнозованого показника.
Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок
міграційного приросту – 27,1 тис. осіб (прогноз – 32,3 тис. осіб), водночас
зафіксовано природне скорочення населення – 13,5 тис. осіб.

Станом на 01.01.2019 на території Київської області проживає 610,9
тис. осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому
числі 26,2 тис. інвалідів-чорнобильців першої категорії, захворювання яких
пов'язано з наслідками Чорнобильської катастрофи, 25,1 тис. учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 566,4 тис. потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, з них 94,8 тис. дітей (у тому числі 165 дітей-
інвалідів ЧАЕС).

Регіональними підприємствами протягом 2018 року реалізовано
продукції на суму 114,3 млрд грн (програмний показник – 98,4 млрд грн), що
становить 4,6 % від загальнодержавних обсягів (по Україні – 7 місце).

Основними екологічними проблемами регіону залишається
забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод, а також утворення та
наявність стихійних сміттєзвалищ.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Київської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення (наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,
повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

м. Київ. Київ розташовано в центрі східної Європи на обох берегах р.
Дніпро, у його середній течії, нижче впадіння лівої притоки – р. Десна.
Площа міста 836 км². Довжина вздовж берега - понад 20 км.

Місто Київ є багатим на воду: існують значні запаси підземної води;
окрім цього, великою є кількість поверхневих водних об'єктів: річок, озер,
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ставків. Загалом водні об'єкти на території міста займають 6,7 тис. га, або 8,0
% території. Гідрографічна мережа району представлена р. Дніпро, річками
його басейну (Десна, Либідь, Сирець, Нивка, Горенка, Віта, стр. Пляховий),
озерами, болотами, штучними ставками і каналами. Річка Дніпро і його
долина мають вирішальний вплив на природні умови Києва і дислокацію
елементів його житлово-промислової агломерації.

Загальна площа м. Києва становить 835,6 км2. Забудовані землі міста –
364,0 км2 або 43,5 %, із них під житловою та громадською забудовою
знаходиться 115,0 км2. Значна кількість земель зайнята промисловими
об‘єктами – 56,0 км2, об‘єктами транспорту та зв‘язку – 22,0 км2.

Сучасний Київ, де сьогодні мешкає понад 2,865 млн. чол., входить до
числа десяти найбільших міст Європи, а за кількістю населення та площею
території, що в межах міської смуги становить 835,6 км2.

У 2020 році індекс промислової продукції підприємств м. Києва по
відношенню до 2019 року за попередніми даними становив 97,7 % (в Україні
– 95,5 %), внаслідок зниження виробництва за секцією «Переробна
промисловість» на 6,6 %[26].1

У 2020 році середньомісячна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій становила 17086 грн (в Україні – 11591
грн), що на 8,3 % більше ніж у 2019 році. Індекс реальної заробітної плати по
м. Києву у 2020 році порівняно з 2019 роком становив 105 % (в Україні –
107,4 %). Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2021
збільшилася на 68,7 % порівняно з 01 січнем 2020 року (в Україні збільшення
– на 3,4 %) і становила 340,1 млн. грн. (10,8 % загальної суми боргу по
Україні). За наявними даними офіційної статистики у січні–вересні 2020 року
рівень безробіття (за методологією МОП) у віці 15-70 років порівняно з
відповідним періодом попереднього року зріс на 0,9 відсоткових пункти і
становив 6,6 % (у січні–вересні 2019 року – 5,7 %) через звільнення штатних
працівників (у 2020 році звільнено 377,3 тис. осіб).

В місті Києві показник середньої очікуваної тривалості життя при
народженні протягом останніх років мав позитивну динаміку, хоча у 2019
році у порівнянні з 2015 роком має незначне зменшення, але на 2,7 %
перевищує зазначений показник по Україні (Україна: 2015 рік - 71,38; 2019
рік – 72,01). Тобто, в середньому кияни живуть довше, ніж мешканці інших
регіонів на 2,0 роки [1]2.

Важливим чинником, який впливає на значення середньої очікуваної т
ривалості життя, є смертність населення. П’ять років поспіль в структурі
смертності населення м. Києва переважають хронічні неінфекційні
захворювання.

Перше місце займають хвороби системи кровообігу, які у 2019 році
обумовили 64,3 % усіх випадків смерті в місті. За останні 5 років показник
смертності від хвороб системи кровообігу збільшився на 5,8 % і становить
728,6 на 100 тисяч населення (2015 рік 688,5). Смертність від інфаркту
міокарду зросла на 9,4 % і у 2019 році складала 40, 9 на 100 тисяч населення
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проти 37,4 на 100 тисяч населення у 2015 році. Показник смертності від
інсульту у 2019 зменшився та становить 86,9 на 100 тисяч населення проти
88,1 у 2015 році. Потрібно відмітити, що показник летальності від інфаркту
зріс із 17,97 у 2015 році до 19,98 у 2019 році, та дещо зменшився від інсульту
з 19,16 у 2015 році до 18,63 у 2019 році. Смертність від онкологічних
захворювань займає друге місце в структурі причин смерті. У 2019 році
частка померлих від злоякісних новоутворень серед усіх по мерлих становила
17,4 %. Показник смертності від злоякісних новоутворень становить 195,7 на
100 тис. населення, але у порівнянні з показником 2015 року (190,5 на 100
тис. населення) збільшився на 2,7 %. В структурі смертності м. Києва за
останні два роки на трете місце вийшла смертність населення від хвороб
системи травлення, яка випередила смертність від нещасних випадків, травм
та отруєнь та становить 4,5 % від усієї смертності. За останні п’ять років
показник смертності від хвороб травлення збільшився на 4,7 % (2015 рік -
48,8; 2019 рік - 51,1).

Загальний коефіцієнт приросту чисельності населення залежить від
природних причин, а саме: народжуваності та смертності населення, а також
від міграційних процесів. За останні 5 років загальний коефіцієнт приросту
чисельності населення м. Києва зменшився на 12,5 %. По Україні цей
показник від’ємний і становить 5,6 ‰. Показник народжуваності знизився на
12 %, і у 2019 році становив – 11,0 ‰ на 1000 наявного населення, проти 12,5
‰ у 2015 році. Потрібно відмітити, що не зважаючи на поступове зниження,
показник народжуваності в м. Києві у 2019 році перевищував на 35,8 %
аналогічний показник по Україні (8,1 Показник смертності населення в місті
Києві навпаки зріс на 6,7 % (у 2015 році – 10,5 ‰; у 2019 році – 11,2 ‰) та
нижчий, ніж по Україні на 23,8% навпаки зріс на 6,7 % (у 2015 році – 10,5 ‰;
у 2019 році – 11,2 ‰) та нижчий, ніж по Україні на 23,8 навпаки зріс на 6,7 %
(у 2015 році – 10,5 ‰; у 2019 році – 11,2 ‰) та нижчий, ніж по Україні на
23,8.

Стан навколишнього природного середовища м. Києва за останні роки
стабілізувався з тенденціями поступового покращення. Результати постійних
спостережень за станом навколишнього природного середовища в м. Києві
свідчать про те, що істотних негативних змін в екологічній ситуації не
відбуло, підтримується тенденція до її стабілізації.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для м.Київ
включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
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розвитку інфраструктури ВВТ.
- заплановані можливі гідротехнічні роботи можуть розглядатися як

такі, що мають потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок
Дніпра. Проте заходи Стратегії матимуть значний інтегральний позитивний
екологічний ефект щодо збереження водного середовища області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля, у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення (наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,
повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Порти і термінали повинні стати партнером у розробці «зеленої»
системи ВВТ. Це стосується створення приймальних споруд для відходів
суден в районах портів і терміналів, встановлення бункерних установок для
альтернативних чистіших видів палива, забезпечення береговою енергією
річкових суден та підвищення ефективності роботи портів, особливо у
питаннях покращення якості повітря та води. Особливо це стосується портів і
терміналів, розташованих у центрах міст, де також повинні враховуватися
вимоги до рівня шуму транспорту, що рухається через міські мережі [28]1.

Кіровоградська область.Площа території області становить 24,6 тис.
км², тобто Кіровоградщина займає 4,1% від території держави. За територією
область посідає 15 місце в Україні [48]2.

Кіровоградщина розташована в центральній частині України у
межиріччі Дніпра та Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською, на
північному- сході з Полтавською, на сході й південному-сході - з
Дніпропетровською, на півдні - з Миколаївською, на південному заході — з
Одеською, на заході - з Вінницькою областями.

Площа Кіровоградської області становить 24,6 тис. км. кв. (4,1 % від
території України). Протяжність області з півночі на південь становить майже
148 км, із заходу на схід – 335 км.

Область має порівняно великі запаси деяких мінеральних ресурсів. З
паливних ресурсів тут є поклади бурого вугілля в м. Олександрії. Вагоме
енергетичне значення мають значні поклади уранових руд.

Клімат області помірно-континентальний. Зима м’яка, з частими
відлигами, а літо спекотне. У другій половині літа на території
Кіровоградщини часто встановлюється антициклонний тип погоди з
високими температурами повітря до + 38 0С та тривалими посухами.
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На просторах нашого краю протікає 438 річок загальною довжиною 5,6
тис. км, серед яких найбільші – Інгулець, Синюха, Велика Вись, Інгул,
Ятрань. Водні ресурси Кіровоградщини представлені річками,
водосховищами, ставками та підземними водами. Область займає третє місце
серед областей України за кількістю ставків та водосховищ, але має найменші
запаси природних підземних вод.

Чисельність постійного населення області станом на 01.01.2021 року
становила 913,7 тис., в тому числі міського 579,0 або 63,4 % і сільського 334,7
або 36,6 % (2019 рік відповідно 63,2 % і 36,8 %). Загальна кількість населення
за минулий рік скоротилась майже на 13,0 тисяч, або на 1,4 % (2019 рік
відповідно 12,4 тисячі та 1,3 %). За останні десять років чисельність
постійного населення області зменшилась на 89,9 тисячі, або на 8,95 % (з
1003,6 до 913,7 тисячі).

В області склався регресивний тип вікової структури населення, про що
свідчить співвідношення вікових груп за демографічними поколіннями:
питома вага дітей (0 – 14 років) – 15,0 % (2019 рік – 15,2 %), батьків (15 – 49
років) – 45,6 % (2019 рік – 45,7 %), прабатьків (50 років і старші) – 39,4 %
(2019 рік – 39,1 %). Коефіцієнт постаріння населення „згори”, який визначає
частку осіб, що досягли першого порогу старості – 60 років серед всього
населення становить 25,0 %, проти показника 2019 року – 24,6 % (Україна
2019 рік – 23,9 %). За шкалою Россета такий рівень показника розцінюється
як „дуже високий рівень демографічної старості”. Приведені показники
вікової структури населення свідчать про поглиблення процесу постаріння
населення області.

За 2020 рік в області народилось 6048 новонароджених проти 6356 за
2019 рік (7077 у 2019 році, 7845 у 2017 році, 8859 у 2016 році, 9456 у 2015
році), померло 16624 осіб проти 15451 особа за 2019 рік (15484 за 2018 рік,
15694 за 2017 рік, 16277 осіб у 2016 році, 16197 осіб у 2015 році), скорочення
чисельності населення області за рахунок природного руху становить 10576
осіб проти 9095 у 2019 році (8407 у 2018 році 7849 у 2017 році 7418 осіб у
2016 році, 6741 особа у 2015 році).

Аналіз структури смертності за причинами осіб працездатного віку
показує, що 31,0 % від всіх смертей в 2020 р. складають смерті від хвороб
системи кровообігу (2019 рік – 32,3 %); 22,1 % - смерті від нещасних
випадків, отруєнь і травм (2019 рік – 21,4 %), з них 28,6 % складають
самогубства та вбивства, 10,8 % - травми, пов’язані з транспортними
засобами, 24,9 % - отруєння алкоголем; 15,3 % - смерті від злоякісних
новоутворень (2019 рік – 16,9 %); 11,0 % - від хвороб органів травлення (2019
рік – 8,7 %); 7,6 % - від інфекційних захворювань (2019 рік – 9,0 %), в тому
числі 2,2% - від туберкульозу, 4,0% - внаслідок хвороб зумовлених ВІЛ; 5,5 %
- від хвороб органів дихання (2019 рік – 4,6 %); 7,5 % - від інших причин.

Показник поширеності захворювань серед всього населення у 2020 році
становить 132978,6 на 100 тисяч населення проти 150819,8 у минулому році,
тобто зменшився на 11,83 %. У порівнянні з попереднім роком показники
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поширеності захворювань серед всього населення області (у розрахунку на
100 000 населення) зменшились по всіх класах хвороб, найбільше зменшення
відмічається по наступних класах хвороб: хвороби нервової системи у
показнику з 3438,7 у 2019 році до 2435,3 у 2020 році, або на 29,18 %; хвороби
вуха та соскоподібного відростка у показнику з 2643,3 у 2019 році до 1915,1 у
2020 році, або на 27,55 %; уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і
хромосомні порушення у показнику з 623,7 у 2019 році до 468,1 у 2020 році,
або на 24,94 %; хвороби шкіри та підшкірної клітковини у показнику з 4171,5
у 2019 році до 3215,2 у 2020 році, або на 22,92 %; хвороби ока та
придаткового апарату у показнику з 8922,9 у 2019 році до 6930,7 у 2020 році,
або на 22,33 %; деякі інфекційні та паразитарні хвороби у показнику з 3647,5
у 2019 році до 2896,0 у 2020 році, або на 20,60 %; хвороби крові,
кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму
у показнику з 1256,6 у 2019 році до 1001,5 у 2020 році, або на 20,30 %;
хвороби органів травлення у показнику з 13422,8 у 2019 році до 10918,3 у
2020 році, або на 18,66 % [61]1.

В структурі поширеності захворювань серед всього населення на
першому місці знаходяться: хвороби системи кровообігу, на які приходиться
31,6 % (2019 рік – 31,5 %) від всіх захворювань, на другому – хвороби органів
дихання – 20,8 % (2019 рік - 19,0 %), на третьому – хвороби органів
травлення – 8,2 % (2019 рік – 8,9 %), далі: хвороби ока та придаткового
апарату – 5,2 % (2019 рік – 5,9 %), хвороби кістково-м’язової системи – 5,4 %
(2019 рік – 5,6 %), хвороби ендокринної системи – 5,0% (2019 рік – 4,6 %),
хвороби сечостатевої системи – 4,3 % (2019 рік – 4,3 %), розлади психіки і
поведінки – 4,0 % (2019 рік – 3,1 %), травми, отруєння та інші нещасні
випадки – 3,1 % (2019 рік – 3,3 %), новоутворення – 2,9 % (2019 рік – 2,7 %),
хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 2,4 % (2019 рік – 2,8 %),
інфекційні та паразитарні хвороби – 2,2 % (2019 рік - 2,4 %), хвороби
нервової систем – 1,8 % (2019 рік – 2,2 %), хвороби вуха та соскоподібного
відростка – 1,4 % (2019 рік – 1,8 %), всі інші захворювання – 1,8 % (2019 рік –
1,9 %) [61]2.

Основною екологічною проблемою регіону є забруднення
атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових
підприємств. За даними Головного управління статистики у Кіровоградській
області обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами за 2017 рік становив 12204,0 т. Щільність викидів
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по Кіровоградській області у
розрахунку на км2 за 2017 рік становила 0,5 т, що є незмінним показником в
порівнянні з 2016 роком – 0,5 т. У розрахунку на одну особу викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по
області складала 12,7 кг (за 2016 рік – 12,2 кг). На жаль, у 2017 році викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря у порівнянні з 2016 роком
зросли на 3,3 %, здебільшого це пов’язано із зростанням економічних,
промислових та транспортних показників, проте таке підвищення не є
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суттєвим. Однією з важливих екологічних проблем регіону є забруднення
атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових
підприємств. Ще одним актуальним проблемним питанням для області
залишається проблема поводження із промисловими відходами. Проблема
утворення промислових відходів полягає у тому, що переважна більшість
відпрацьованих відвалів кар’єрів ПрАТ "ЦГЗК", який є основним
утворювачем відходів, не переробляються, а видаляються та, відповідно, із
року в рік накопичуються на території області.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Кіровоградської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення;

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Миколаївська область. Миколаївська область розташована на півдні
України в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки
Південний Буг. За особливістю природних умов Миколаївська область
розташована на півдні країни в межах двох фізико-географічних зон –
лісостепової (Кривоозерський і західна половина Первомайського району) і
степової (решта території) в басейні нижньої течії ріки Південний Буг [49]1.

Чисельність наявного населення у Миколаївській області, за оцінкою,
на 1 січня 2021 р. становила 1108,4 тис. осіб. Упродовж 2020р. чисельність
населення зменшилась на 11,5 тис. осіб (на 1 %). Залишається значним
перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100
померлих – 43 живонароджених [11]2.

На Миколаївщині сформовано багатогалузевий промисловий комплекс,
який об‘єднує понад 1000 підприємств у таких галузях: добувна, харчова,
легка та деревообробна галузі промисловості, машинобудування, у тому числі
суднобудування, енергетика, промисловість будматеріалів та ін.

У структурі промисловості найбільші частки займають харчова
промисловість (31,2 %) та енергетика (31,1 %), також провідне місце
займають металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів (18,4 %), машинобудування (5,5 %), виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4,2 %) та
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування
(4,1 %).

Миколаївська область розташована на півдні України в межах
Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг.

За особливістю природних умов Миколаївська область розташована на
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півдні країни в межах двох фізико-географічних зон – лісостепової
(Кривоозерський і західна половина Первомайського району) і степової
(решта території) в басейні нижньої течії ріки Південний Буг.

На Миколаївщині сформовано багатогалузевий промисловий комплекс,
який об‘єднує понад 1000 підприємств у таких галузях: добувна, харчова,
легка та деревообробна галузі промисловості, машинобудування, у тому числі
суднобудування, енергетика, промисловість будматеріалів та ін.

У структурі промисловості найбільші частки займають харчова
промисловість (31,2 %) та енергетика (31,1 %), також провідне місце
займають металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів (18,4 %), машинобудування (5,5 %), виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4,2 %) та
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування
(4,1 %).

Актуальні екологічні проблеми регіону це:
Незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд. Однією

із головних причин такого становища є те, що очисні споруди та каналізаційні
мережі, які у більшості побудовані 30-40 років тому, є морально та фізично
застарілими, частина з них знаходиться в аварійному стані. Через
неефективне очищення каналізаційних стоків м. Миколаєва, протягом
останніх років МКП «Миколаївводоканал» є головним забруднювачем водних
ресурсів області, обсяг скиду забруднених стічних вод якого становить
більше 90 % від загальної кількості скинутих забруднених стоків по області.

Забруднення вод малих річок області. На території Миколаївської
області налічується 112 малих річок, стан яких, під дією господарської
діяльності, характеризується як нестабільний. Більшість малих річок в
області, у зв‘язку з тим, що замулені та заболочені, потребують проведення
робіт з розчистки русел. Особливо це стосується водних об‘єктів таких, як р.
Кодима, р. Синюха та р. Висунь, що використовуються для питних та
господарсько-побутових потреб населення.

Забруднення вод р. Інгулець високомінералізованими шахтними водами
Кривбасу. Забруднення річки Інгулець через скид високомінералізованих
зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу, спричиняє погіршення
водогосподарської ситуації у Снігурівському районі Миколаївської області та
впливає на якість зрошення сільськогосподарських угідь. Щорічний обсяг
скиду високомінералізованих надлишкових шахтних вод суттєво не
змінюється і залишається на рівні більше ніж 11 млн м³.

Залишок на території області непридатних до використання та
заборонених до застосування пестицидів та агрохімікатів. Питання
необхідності знешкодження (утилізації) непридатних до використання та
забороненими до застосування хімічних засобів захисту рослин (далі –
непридатних ХЗЗР) э однією з актуальних екологічних проблем
Миколаївської області. На цей час на території області залишилися
непридатні пестициди у кількості 166,87 т. Таким чином передбачене
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збільшення відсотка заповідності Миколаївської області до 8,9 %, тобто,
майже в три рази у порівнянні із наявним рівнем 3,07 %. Межі НПП
«Білобережжя Святослава» не встановлено через відсутність фінансування
від Мінприроди України. З метою вирішення проблеми необхідно прискорити
питання щодо встановлення меж національних природних парків
«Білобережжя Святослава» шляхом звернення до Мінприроди України щодо
відділення необхідних для розроблення проектів коштів.

Природні умови Миколаївської області (геологічна будова,
гідрогеологічні умови, рельєф місцевості, клімат, інтенсивність і
контрастність неотектонічних рухів) визначили широкий розвиток та
різноманітність екзогенних геологічних процесів (ЕГП). На території
Миколаївської області зосереджено 1153 проявів зсувів ґрунту.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Миколаївської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- заплановані можливі гідротехнічні роботи можуть розглядатися як
такі, що мають потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок
Дніпра. Проте заходи Стратегії матимуть значний інтегральний позитивний
екологічний ефект щодо збереження водного середовища області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення (наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,
повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки
життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів);

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Одеська область. Одеська область – приморський і прикордонний
регіон України, розташований на крайньому південно-заході країни, з
територією 33,4 тис. кв. км. і з населенням 2,5 млн. чоловік. Одеська область
є частиною морського фасаду України. Вона розташована на перетинанні
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найважливіших міжнародних водних шляхів: Дунайський водний шлях після
завершення будівництва в 1992 році каналу Дунай-майн-Рейн є найкоротшим
виходом із країн Європи в Чорної море, далі - у Закавказзя, Середню Азію, на
Близький Схід; ріка Дністер зв'язує регіон з Молдовою, а Дніпро - з
Центральною Україною і Бєларуссю, а після завершення реконструкції
Дніпровсько-Бугзького і Дніпровсько-Неманського каналів - з Польщею і
країнами Балтії. Волго-Донська система зв'язує Азово- Чорноморський
басейн із Росією (аж до Санкт-Петербурга і Мурманська), Казахстаном,
Туркменістаном, Азербайджаном, Іраном, забезпечуючи виходи до
Каспійського, Балтійського і Білого морів. На півдні область своєю окраїною
виходить до Чорного моря. Довжина морського і лиманного узбережжя від
гирла ріки Дунай до Тилігульського лиману досягає 300 км [59]1.

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2021
р. становила 2361,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2021р. чисельність
наявного населення області зменшилася на 6451 особу. Порівняно із січнем–
квітнем 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 3508 осіб.
Кількість живонароджених у січні–квітні 2021 р. становила 6118 осіб,
померлих – 14412 осіб.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у
січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 110,6
%. У січні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020 р. індекс
промислової продукції становив 93,6 %. [59]2

Найважливішими проблемами Одеської області є: забруднення
атмосфери викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та
автотранспорту; забруднення водних об'єктів скидами забруднюючих речовин
із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-
комунального господарства; забруднення підземних водоносних горизонтів;
порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок області;
підтоплення земель та населених пунктів регіону; проблеми щодо
поводження з відходами I-III класів небезпеки; поширення екзогенних
геологічних процесів.

Вимагають вирішення наступні проблеми: вплив нафтотерміналу біля
населеного пункту Джурджулешти на території Республіки Молдова; скид
забруднюючих речовин з території Республіки Молдова у транскордонні
водостоки (річки В. Ялпуг, Киргиж-Китай); проблеми, які пов’язані з
експлуатацією Молдавської ДРЕС; проблеми оз. Сасик та Придунайських
озер; проблеми поводження із забороненими до використання хімічними
засобами захисту рослин; вирішення проблеми деградації цінних в
лікувальному відношенні Куяльницького, Хаджибейського, Будакського та
Тузлівських лиманів; будівництво господарсько-побутової каналізації
Південного району м. Одеси; будівництво системи водовідведення стічних
вод від СБО "Північна" з глибоководним випуском м. Одеса; ліквідаційний
тампонаж не придатних до експлуатації та безгоспних артсвердловин;
розв'язання проблем поводження із забороненими до використання хімічними
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засобами захисту рослин; рекультивація земель, порушених внаслідок
ведення гірничовидобувних робіт; вирішення проблеми забруднення
підземного середовища та ґрунтів залишками нафтопродуктів під територією
Одеського нафтопереробного заводу, яке по попереднім підрахункам складає
по обсягу ґрунтів до 600 тис м3, по рідким нафтопродуктам до 13 тис. т..

Заходи в рамках стратегії можуть бути реалізовані в середньостроковій
та довгостроковій перспективі. Очищується позитивний влив на навколишнє
середовище внаслідок переорієнтації автомобільних вантажоперевезень на
ВВТ, розвиток локальної річкової логістики.

Полтавська область. Розташована в центральній частині України в
лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. На півночі область
межує з Чернігівською (107 км) та Сумською (238 км) областями, на сході – з
Харківською (188 км), на півдні – з Дніпропетровською (173 км) і на заході –
з Київською (19 км), Черкаською (225 км) та Кіровоградською (149 км).
Загальна довжина меж близько 1100 км, з яких 162 км – по Кременчуцькому і
Дніпродзержинському водосховищах. Площі області складає 28,75 тис.км2,
або 4,6 % площі України. На південному заході області протікає р. Дніпро,
більша частина течії якого зарегульована водосховищами. Найбільшими
притоками Дніпра є: Псел – довжина в межах області 350 км, об’єм стоку 1,46
км3 на рік; - Сула – довжина в межах області 213 км, об’єм стоку 1,15км3 на
рік; Ворскла – довжина в межах області 226 км, об’єм стоку 0,9 км3 на рік;
Оріль – довжина в межах області 80 км, об’єм стоку 0,355 км3 на рік.

Густота річкової сітки більша на півночі, менша на південному заході.
Більша частина стоку припадає на березень – квітень. Річки області
живляться переважно талими сніговими водами (60 % об’єму стоку) [50]1.

Чисельність наявного населення в Полтавській області, за оцінкою, на 1
січня 2021р. становила 1371529 осіб. Упродовж 2020 р. чисельність
населення зменшилася на 15449 осіб. Зменшення чисельності населення
області відбулося за рахунок природного скорочення – 15972 особи, водночас
зафіксовано міграційний приріст населення – 523 особи.2

Основні екологічними проблемами Полтавської області є [21]3:
Забруднення атмосфери викидами промислових підприємств. Серед

стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства міст
Кременчука та Горішні Плавні, а також районів видобування і
транспортування газу.

Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із
зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-
комунального господарства. У 2019 році загальне водовідведення
Полтавської області становило 78,44 млн м³ (81,88 млн м³ – 2018 рік), що
менше, ніж у 2018 році на 3,44 млн м³, або на 4,2 %. У поверхневі водні
об’єкти скинуто очисними спорудами 49 підприємств області 68,72 млн м³
стічних вод, що на 2,48 млн м³, або на 3,5% менше ніж у 2018 році (49
підприємствами – 71,2 млн м³). Зменшення відбулося за рахунок зниження
скидів ТОВ «Малокоханівський кар’єр», КП «Кременчукводоканал» та
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відсутності скиду ПрАТ «Полтавський ГЗК». 1,974 млн м³ (2,9 % від
загального скиду усіма очисними спорудами) – недостатньо очищені стічні
води, що на 0,2 млн м³, або на 9,2 % менше ніж у 2018 році (зниження в
основному за рахунок скидів Пирятинських госпрозрахункових очисних
споруд та КП «Лубни-водоканал»). Усі ці скиди приходяться на очисні
споруди житлово-комунального господарства.

Проблема умов скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти.
Існує проблема розміщення бурових відходів при безамбарному спорудженні
ГПУ «Полтавагазвидобування» газових свердловин Яблунівського родовища
в заплаві р. Сула. У складі бурових відходів близько 40% – це рідка фаза, яка
належним чином не відділяється при бурінні. Тому шламонакопичувач,
призначений для накопичення відходів буріння цих свердловин, об’єм якого
розрахований на прийняття зневоднених бурових свердловин, практично
повністю заповнений. Існуючі технології звільнення шламонакопичувача від
рідкої фази, з метою створення додаткових об’ємів при подальшому бурінні
газових свердловин, не дають очікуваних результатів.

Забрудненням підземних водоносних горизонтів. Загальна кількість
нафтопродуктів в підземних горизонтах виробничого майданчика ПАТ
«Укртатнафта» складає близько 60 тис т. Підприємством активно ведуться
роботи по їх вилученню. З 1994 року експлуатується установка з
середньодобовою потужністю 300 літрів. У 2019 році обсяг вилучених
нафтопродуктів склав 49,06 т (за 2018 рік – 196,25 т, за 2017 рік – 98,4 т), з
початку експлуатації установок по вилученню нафтопродуктів - 5960,89 т.
Через забруднення підземних водоносних горизонтів в зоні впливу ставка-
випарника ПАТ «Укртатнафта» ряд сіл Кременчуцького району користуються
привізною питною водою. Зазначене підприємство щомісячно перераховує
кошти для забезпечення питною водою населених пунктів, що розташовані в
зоні впливу ставка-випарника. У 2009 році ця сума складала 568 тис. грн, у
2010 році – 673,02 тис. грн, у 2011 році – 915,00 тис. грн, у 2012 - 2015 роках
зросла до 1332,00 тис. грн щорічно, у 2016 році – 750,481 тис. грн, у 2017
році – 648,00 тис. грн, у 2018 році – 782,011 тис. грн, у 2019 році – 740,000
тис. грн.

Порушенням гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок
регіону. На значній кількості малих річок області спостерігається
замуленість, поширення болотної рослинності, втрата дренажної
спроможності, що призводить до заболоченості та підтоплення заплавних
земель. Потребують розчистки деякі ділянки середніх та малих річок Псел,
Ворскла, Сула, Хорол, Удай, Грунь, Орчик, Нижня Ланна, Вільхова Говтва,
Мерло, Коломак, Полузір’я, Тарапунька, Сухий Кагамлик, Крива Руда.
Підтопленням земель та населених пунктів регіону. Відповідно до Витягу з
матеріалів за область до Аналітичного огляду стану техногенної і природної
безпеки в Україні (Департамент з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
облдержадміністрації) за 2019 рік, у всіх районах області є населені пункти у
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зоні підтоплення (124 населених пункти). Ураженість підтоплених територій
склала – 4,354 км².

Поводженням з відходами І-ІІІ класів небезпеки. Розміщення
промислових відходів здійснюється у місцях відведення відходів, які
знаходяться на балансі підприємств міст Горішні Плавні (колишній
Комсомольськ) та Кременчука. Кількість місць видалення промислових
відходів – недостатня. Не вирішеним залишається питання захоронення
відповідно до вимог екологічної безпеки промислових відходів підприємств
обласного центру.

За останніми даними Управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від
06.07.2015 №01-14/805), на території області залишалося 160 т
отрутохімікатів в Гребінківському (64,4т), Лохвицькому (55,9 т), Лубенському
(11,0 т), Оржицькому (14,16 т), Пирятинському (8,26 т), Чорнухинському
(6,28 т) районах. На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті
накопичено 2,401 млрд т нетоксичних відходів розроблення кар’єру залізної
руди та шламів і хвостів збагачення залізних руд. У 2019 році для будівництва
і обвалування огороджувальних дамб шламосховища, формування
будівельних майданчиків, будівництва доріг використано 1,375 млн м³
розкривних скельних порід та 9,195 млн т шламів збагачення залізної руди (у
2018 році – 1,560 млн м³ та 13,231 млн т; у 2017 році – 1,335 млн м³ та 10,936
млн т; у 2016 році – 1,576 млн м³ та 12,466 млн т відповідно).

Поширення екзогенних геологічних процесів. Полтавщина має досить
розчленовану територію і геологічну будову, сприятливу для розвитку зсувів
на схилах річних долин та балок.

Охорона, використання та відтворення дикої фауни і флори, проблема
природно-заповідного фонду (далі ПЗФ). Незадовільними темпами
встановлюються межі в натурі (на місцевості) територій та об'єктів ПЗФ.
Відсутність правоустановчих документів, зокрема проєктів організації
територій, актів на землю, винесених в натуру меж територій та об'єктів ПЗФ,
призводить до різного роду маніпуляцій із землею, незаконного захоплення
земель ПЗФ і загрожує втрачанню зазначених територій та об’єктів. Дуже
користується попитом земля біля поверхневих водойм, поблизу, або в самому
лісі, а де які місцеві керівники погоджують такі ділянки, порушуючи чинне
законодавство України.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Полтавської області включає:

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення;
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- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Рівненська область. Рівненська область розташована на північному
заході України. Її площа – 20051 км2, що становить 3,1 % від загальної
території України. Область в геоморфологічному відношенні поділяється на
три частини: Полісся, Волинське лесове плато і Мале Полісся, що
розташоване на півдні, між містами Радивилів і Острог, де у нього
вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 300 м над
рівнем моря.

Рівненщина, як і більшість областей західного і північного регіону
України, багата на поверхневі води. Територією області протікає 171 річка
довжиною понад 10 км, знаходиться 150 озер, 12 водосховищ, 1688 ставків.

Річки області належать до басейну Прип’яті і живляться, в основному,
за рахунок талих снігових вод, у меншій мірі – ґрунтових вод та атмосферних
опадів. Найбільші з них – Стир з притокою Іква, Ствига з притокою Льва,
Горинь та її притока Случ.

Хоча частка Рівненської області в промисловому комплексі України
становить 1,7 %, серед регіонів України Рівненщина виділяється наступними
видами виробництва: електроенергії (23 % загальнодержавного обсягу
виробництва електроенергії атомними електростанціями); високоякісної
фанери (70 %); деревостружкових плит необроблених (24,4 %); цементу (12,4
%); сірників (100 %); пляшок зі скла місткістю менше 2,5 л для напоїв і
харчових продуктів (42,2 %); нетканих матеріалів (10,7 %).

Загальна чисельність населення Рівненської області на 1.01.2021 –
1 148,5 осіб [21]1. Коефіцієнт народжуваності серед жінок, молодших за 20
років, знизився з 2014 р. з 26,3 до 24,2. Кількість ВІЛ-інфікованих та хворих
на СНІД чоловіків і жінок збільшується щорічно. Протягом 2014-2017 рр. ця
кількість зросла на 17,18 % (з них чоловіків – на 15,36 %, жінок – на 20 %).
Кількість чоловіків з числа ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД склала 58,38
% у 2017 р. Серед померлих від навмисних самоушкоджень у 2017 р.
чоловіки становили 84,31 %. Кількість померлих від навмисних
самоушкоджень чоловіків знизилась на 26,7 % протягом 2015-2017 рр.
Найбільша кількість випадків траплялась з чоловіками вікових груп 30-39
років та 50-59 років. Чоловіки сільської місцевості скоювали вдвічі більше
самогубств, ніж з міської. Кількість жінок, які скоїли самогубство,
зменшилась на 27,27 % за цей самий період. Найбільша кількість випадків
траплялась з жінками вікових груп 55-59 років та 35-39 років2.

Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2020 рік
становила 10254 грн. і зросла порівняно з 2019 роком на 14,3 % та у 2,1 раза
перевищила рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн.). Індекс реальної
заробітної плати склав 110,8 % [38].3

Основними екологічними проблемами області на сьогодні
залишаються: забруднення та нераціональне використання водних ресурсів:
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недостатньо ефективно працюють очисні споруди підприємств області, в
основному комунальних; високий рівень зношеності комунальних та
відомчих мереж водогонів та каналізації; не встановлені межі водоохоронних
зон та прибережних смуг більшості водотоків області; забруднення
атмосферного повітря пересувними джерелами; забруднення території
побутовими та виробничими відходами, а саме невідповідність більшості
звалищ побутових відходів існуючим екологічним вимогам, низький ступінь
утилізації ресурсоцінних відходів; накопичення відходів, у тому числі
небезпечних, на території підприємств області; необхідність технічного
переозброєння діючих об’єктів, проведення наукових розробок та
впровадження інноваційних технологій, результатом яких стане суттєве
зниження антропогенного впливу на довкілля; залежність приросту
промислової діяльності області від споживання первинних енергоресурсів.

Передбачаються заходи Стратегії в довгостроковій перспективі при
подальшому розвитку неосновних ВВШ України. Значного впливу на
навколишнє середовище не очкується. Можливий позитивний вплив
внаслідок переорієнтації вантажопотоків з автомобільного на ВВТ.

Херсонська область. Херсонська область розташована в басейні
нижньої течії р. Дніпро в межах Причорноморської низовини. Омивається
Чорним і Азовським морями, Сивашем та Каховським водосховищем.
Найбільші ріки області: Дніпро довжиною 178 км, Інгулець довжиною 180
км, 24 малі річки загальною довжиною 547,7 км. Кількість озер в області ―
693 загальною площею водного дзеркала 170,22 тис. га. Водними об’єктами
зайнято 15,1 % території області, що у 3 рази перевищує відповідний
середньоукраїнський показник (4,8 %). В області виділяється безстічний
район ― 9,9 тис. км (34,7 % загальної площі) [51]1.

Чисельність наявного населення області на 01 грудня 2019 р. становила
1028,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2019 р. чисельність населення
зменшилась на 8810 осіб.

У січні–листопаді 2019 р. середня номінальна заробітна плата штатного
працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 16 % і
становила 8042 грн. Розмір заробітної плати у листопаді 2019 р. порівняно із
жовтнем 2019 р. зменшився на 0,1 %, а за останні 12 місяців відносно
листопада 2018 р.) збільшився на 14,3 %, і становив 8267 грн, що у 2 рази
вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.).

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у
листопаді 2019 р. порівняно з жовтнем становив 100,1 %. Відносно листопада
2018 р. реальна заробітна плата збільшилася на 9,3 %. Індекс споживчих цін
(ІСЦ) у грудні по області становив 99,6 %, по Україні – 99,8 %.

У сфері поводження з побутовими відходами на території Херсонської
області склалася складна ситуація. Щороку в регіоні утворюється понад 250
тис. тонн твердих побутових відходів (далі – ТПВ). Згідно з даними
інвентаризації місць видалення твердих побутових відходів на території
області розташовано 293 місць видалення побутових відходів, з них 53
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паспортизовано та 56 експлуатуються при наявності документації на право
користування земельними ділянками. Розв’язання проблеми зі звалищами і
забрудненням довкілля відходами є пріоритетним завданням.

Проблемним питанням, як у державі, так і у Херсонській області, є
утилізація непридатних та заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин (далі – ХЗЗР). Непридатні ХЗЗР є особливою категорією
небезпечних відходів, які підпадають під дію Закону України «Про відходи».
Накопичення непридатних ХЗЗР розпочалося в 70-х роках після заборони
використання ряду пестицидів. Процес накопичення відбувався практично
безконтрольно. Це призвело до виникнення великої кількості безхазяйних
непридатних ХЗЗР, втрати документації, руйнування складів, тари і
пакувальних матеріалів, і, як наслідок, до утворення великої кількості
невідомих та змішаних (теж невідомих) не придатних ХЗЗР. Зросла
можливість несанкціонованого доступу і неконтрольованого використання їх
у сфері споживання.

Згідно зведених даних щодо умов та стану зберігання непридатних
ХЗЗР в Херсонській області на даний час обліковується 1798,3935 тон
непридатних ХЗЗР, з яких на 1770,0355 т – безхазяйні.

Очисні споруди і каналізаційні мережі населених пунктів Херсонської
області не відповідають вимогам техногенно-екологічної безпеки.
Обладнання та мережі наднормативно зношені. Існує потенційна загроза
забруднення водойм, зон рекреації державного значення. Через
недосконалість та зношеність систем водовідведення відбувається
забруднення Дніпра, Азовського та Чорного морів недостатньо очищеними та
неочищеними (аварійні скиди) стічними водами. У результаті аварійної
ситуації, яка виникла в березні 2003 р., продовжується скид неочищених
стічних вод з міськводоканалу м. Берислав Херсонської області в Каховське
водосховище. Очисні споруди повністю зруйновані. Ремонтно-відновлюванні
роботи, роботи щодо реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж
м. Берислав не проводяться.

Очисні споруди, каналізаційна та зливова мережі м. Скадовська, смт
Лазурне Скадовського району знаходяться в незадовільному технічному
стані. Скид зворотних вод із очисних споруд м. Скадовська в Джарилгацьку
затоку Чорного моря здійснюється з перевищенням нормативів гранично
допустимого скиду.

Очисні споруди смт Каланчак зношені. Реконструкція, капітальний та
поточний ремонти очисних споруд не здійснюються. Відстійник знаходиться
в аварійному стані, стічні води потрапляють на земельну ділянку. Не
визначення суб'єкту господарювання, установи або організації, на балансі
якого знаходиться мережа зливової каналізації м. Херсона призводить до
забруднення р. Дніпро, р. Кошова, р. Вірьовчина та Стебліївського лиману.
Дозвільні документи щодо здійснення скиду зворотних вод до водних
об’єктів (затверджені нормативи гранично допустимих скидів) відсутні.

Значна кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду
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області не винесені в натуру, що створює підґрунтя для різних порушень
(зміни площі та конфігурації меж, самозахоплення земель природно-
заповідного фонду, поширюється практика відчуження земель природно-
заповідного фонду для нецільових потреб або вилучення земельних ділянок).

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Херсонської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- заплановані можливі гідротехнічні роботи можуть розглядатися як
такі, що мають потенціал впливу на водне середовище відповідних ділянок
Дніпра. Проте заходи Статегії матимуть значний позитивний екологічний
ефекти щодо збереження водного середовища області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення;

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Порти і термінали повинні стати партнером у розробці «зеленої»
системи ВВТ. Це стосується створення приймальних споруд для відходів
суден в районах портів і терміналів, встановлення бункерних установок для
альтернативних чистіших видів палива, забезпечення береговою енергією
річкових суден та підвищення ефективності роботи портів, особливо у
питаннях покращення якості повітря та води. Особливо це стосується портів і
терміналів, розташованих у центрах міст, де також повинні враховуватися
вимоги до рівня шуму транспорту, що рухається через міські мережі []1.

Черкаська область. Черкаська область розташована в центральній
лісостеповій частині України, в середній течії річок Дніпра та Південного
Бугу. Вона межує на півночі з Київською (протяжність 340 км), на сході – з
Полтавською (212 км), на півдні – з Кіровоградською (388 км) і на заході – з
Вінницькою (124 км) областями. Площа Черкаської області становить 20,9
тис. квадратних кілометрів, що складає 3,46 % території держави (18 місце в
Україні) [52]2.
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Черкащина в цілому рівнинна і умовно поділяється на дві частини –
правобережну і лівобережну. Переважна частина правобережжя розміщена в
межах Придніпровської височини з найвищою точкою області, що має
абсолютну висоту 275 метрів над рівнем моря (поблизу м. Монастирище). В
прилягаючій до Дніпра частині правобережжя знаходиться заболочена
Ірдино-Тясминська низовина, а також підвищення – Канівські гори.

Черкаська область розташована в басейнах двох основних річок: Дніпра
та Південного Бугу.

Чисельність населення, що проживає на території області, на 1
листопада 2020 року становить 1180,2 тисячі осіб. Частка міського населення
становить 57,2 відсотка, сільського - 42,8 відсотків.

Черкаська область відноситься до числа густонаселених. Її середня
щільність - 56,5 осіб на 1 кв.км. 88,3 відсотків населення проживає в
правобережній частині області, у лівобережній - 11,7 відсотків.1

У 2017 році порівняно з 2016 роком індекс промислової продукції
становив 98,8 % (по Україні – 99,9 %).

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2017 році по Черкаській
області становив 114,6 % (у 2016 році – 112,7 %).

У 2017 році розмір середньої номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10
осіб і більше) становив 6042 грн і порівняно із 2016 роком збільшився на 45,7
%.

Однією із основних екологічних проблем області, що потребує
вирішення, є зберігання 281,091 т невідомих, непридатних та заборонених до
використання пестицидів і агрохімікатів, накопичених за радянських часів
колишніми сільськогосподарськими підприємствами.

Для здійснення контролю за місцями зберігання відходів пестицидів на
виконання заходів "Обласної програми вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки" проведено щорічну
інвентаризацію.

Через відсутність в державі спеціалізованих підприємств, які б мали
право на законних підставах здійснювати утилізацію/знешкодження або
транскордонне перевезення небезпечних відходів пестицидів, роботи по
вивезенню на знешкодження зазначених відходів в області у 2017 році не
проводилися.

Потребує вирішення питання поводження з твердими побутовими
відходами. Більшість полігонів (сміттєзвалищ) області перевантажена, а
будівництво нових потребує відведення значних площ земельних ділянок.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Херсонської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;
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- посилення інфраструктурної складової може прямо або
опосередковано вплинути на земельні ресурси області, зокрема, землі
водного фонду, атмосферу та води в процесі будівництва та експлуатації
об’єктів водного транспорту. Разом з тим, інноваційні, енергозберігаючі,
ресурсозберігаючі технічні рішення мають запобігти негативним наслідкам
розвитку інфраструктури ВВТ.

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- в області має відбутися зниження ризиків негативних наслідків
діяльності ВВТ для довкілля , у тому числі для соціального клімату, здоров’я
населення;

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Порти і термінали повинні стати партнером у розробці «зеленої»
системи ВВТ. Це стосується створення приймальних споруд для відходів
суден в районах портів і терміналів, встановлення бункерних установок для
альтернативних чистіших видів палива, забезпечення береговою енергією
річкових суден та підвищення ефективності роботи портів, особливо у
питаннях покращення якості повітря та води. Особливо це стосується портів і
терміналів, розташованих у центрах міст, де також повинні враховуватися
вимоги до рівня шуму транспорту, що рухається через міські мережі [28]1.

Чернівецька область. Територія займає – 8100 км²; Чисельність
постійного населення області станом на 01 січня 2018 року становить – 922,
800 тис. осіб.

Чернівецька область займає вигідне транспортно-географічне
положення, має досить щільну мережу залізниць і автомобільних доріг,
трубопроводів і ліній електропередач. Обласний центр має зручне залізничне
сполучення з європейськими столицями: Бухарестом, Софією, Белградом.

Область багата на природні ресурси. На території Буковини виявлено 4
нафтогазоносні родовища (Лопушнянське, Чорногузьке, Красноїльське,
Шереметівське). В останні роки відкрито більше десяти
нафтогазоперспективних площ у Вижницькому, Сторожинецькому і
Путильському районах.

У надрах є досить багато цінних будівельних матеріалів. У
Наддністрянщині в басейні річки Прут виявлено значні поклади гіпсу й
ангідриду. Північні і східні райони області багаті на мергелі і вапняки. У смт
Красноїльськ є перспективне родовище мармуру.

На території області також є поклади кварцитів, сланців, кухонної солі;
джерела мінеральної води типу «Іжевська», «Мацеста», «Боржомі» і
«Нафтуся».

На території області налічується понад 70 річок, що належать до
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басейнів Дунаю та Дністра. Основу річкової системи краю складають
Дністер, Прут, Серет, Черемош.

Відповідно до галузевої структури виробництва область належить до
індустріально-аграрної категорії. Упродовж останніх років економічна
діяльність області відмічається стабільним зростанням багатьох показників.
Це відбувається завдяки активній підтримці традиційних видів діяльності.
Провідне місце в економіці області займають промисловість і сільське
господарство.

У машинобудуванні провідним є виробництво нафтогазопереробного
устаткування; у лісовій і деревообробній промисловості — виробництво
пиломатеріалів, фанери, меблів; у промисловості будівельних матеріалів —
виробництво цегли, толі, кераміки, залізобетонних конструкцій; у легкій
промисловості — виробництво швейних і трикотажних виробів, бавовняних
тканин; у харчовій промисловості — виробництво цукру, хлібобулочних
виробів, спирту, соняшникової олії, м'яса, молока, плодоовочевих консервів.

Промисловий потенціал області представляють понад 200 промислових
підприємств, обсяг виробництва яких становить 0,4% загальнодержавного
обсягу.

Головними екологічними проблемами Чернівецької області є1:
Забруднення транскордонних річок (Прут, Сірет, Дністер) у межах
Чернівецької області неочищеними або недостатньо очищеними стічними
водами населених пунктів. Незадовільний технічний стан діючих очисних
споруд промислових та комунальних підприємств. Загрози для річкових
екосистем внаслідок будівництва малих ГЕС. Забруднення водних об’єктів у
зв’язку з відсутністю водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг.
Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від
промислових підприємств та автотранспорту. Деградація та забруднення
земель внаслідок використання хімічних засобів. Зниження якості ґрунтів.
Негативні наслідки екзогенних геологічних процесів, зумовлений як гірським
та передгірським рельєфом, так і техногенними чинниками. Повільні темпи
створення нових об’єктів ПЗФ, низький рівень винесення в натуру меж
територій та об’єктів природно-заповідного фонду в зв’язку з проблемою
погоджень землевпорядної документації землевласниками та
землекористувачами. Складнощі у запровадженні роздільного збирання
твердих побутових відходів, негативні наслідки на довкілля сміттєзвалищ.
Проблеми у сфері переробки та утилізації побутових та небезпечних відходів.
Підтоплення житлових будинків, присадибних ділянок, доріг та
сільськогосподарських угідь внаслідок весняних повеней. Незаконна вирубка
лісів. Недосконалість заходів з екологічної освіти, інформування населення
про стан навколишнього середовища. Потреба у необхідних наукових
дослідженнях та розвитку системи екологічного моніторингу.

Передбачаються заходи Стратегії в довгостроковій перспективі при
подальшому розвитку неосновних ВВШ України. Значного впливу на
навколишнє середовище не очкується. Можливий позитивний вплив
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внаслідок переорієнтації вантажопотоків з автомобільного на ВВТ.
Чернігівська область. Територія займає 31,9 тис. км2 або 5,3 % площі

України. Чисельність постійного населення області станом на 01 січня 2018
року становить 1 020,1 тис. осіб, а густота населення – 32 особи/км2.

Більша частина території Чернігівської області належить до
Придніпровської низовини, лише невелика частина на північному сході – до
складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це так
зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-
Сіверське Полісся.

Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів.
Всього на території області протікає 1 570 річок загальною довжиною 8 369
км, в т. ч. 2 великі річки – 629 км, 8 середніх – 723 км, 1 560 малих – 7 017 км.
Усі вони належать до басейну ріки Дніпро, яка протікає вздовж західних меж
Чернігівщини. Головна ріка Чернігівщини – Десна, яка тече з північного
сходу на південний захід.

Населення Чернігівської області на 1 грудня 2019 року становило 912,6
тис., а у вересні 2019 — 997,6 тис. [53]1.

Чернігівська область належить до областей України з найвищими
показниками захворюваності населення. Так, якщо у 2018 році показник
захворюваності (уперше зареєстрованих випадків) в Україні становив 62748,0
випадків на 100 тис. осіб, то в Чернігівській області – 65866,7. Вісім із
двадцяти двох адміністративних районів області та м. Чернігів мають
показник захворюваності населення вищий за середньообласний. Структуру
захворюваності населення Чернігівської області за класами хвороб
традиційно формують хвороби органів дихання, системи кровообігу та
шкіри. Так, у 2010 р. питома вага хвороб органів дихання складала 49,5 %, а у
2018 році – 50,7 %, хвороб системи кровообігу – 6,1 та 5,4 %, хвороб шкіри –
5,4 і 5,6 % відповідно. За період з 2010 по 2018 роки захворюваність органів
дихання в області змінювалася хвилеподібно, найвище значення було
зафіксовано у 2016 році – 36886,4 випадків на 100 тис. осіб2. Значна
захворюваність на хвороби системи кровообігу зафіксована в Новгород-
Сіверському, Козелецькому, Чернігівському районах – 5495,6; 5321,2; 4690,3
випадків на 100 тис. населення відповідно.

Міське населення становило 684,0 тис.(63.8 %), сільське 388,5 тис.(36.2
%). Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2017 рік становив 113,9 % (за
2016 рік – 112,8 %), в Україні – 113,7 %.

Вагоме місце у структурі захворюваності населення області займають
також хвороби на новоутворення, ендокринної системи, крові та
кровотворних органів. Чернігівська область входить до регіону з
найнесприятливішою демографічною ситуацією щодо її впливу на
захворюваність та стан здоров’я населення [30]3. (Мезенцева, Батиченко,
Мезенцев, 2018). Населення Чернігівської області зазнало значного впливу
від аварії на Чорнобильській АЕС. За даними Департаменту соціального
захисту населення в Чернігівській області, статус постраждалих від аварії на
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ЧАЕС мають 72 тисячі осіб, що складає 7 % від загальної кількості
населення. Як наслідок її віддаленого впливу є захворюваність ендокринної
системи. За період, що досліджувався, в області захворюваність ендокринної
системи зменшилася з 808,8 до 589,9 випадків на 100 тис. осіб у 2010 та 2018
роках відповідно.

Актуальними екологічними проблемами в області залишаються [73]1:
утилізація хімічних засобів захисту рослин, яких налічується 277,9 тон, які
спричиняють вагомий негативний вплив на довкілля та здоров’я населення
області; знешкодження накопичених близько 130 тис. тон рідких
промислових токсичних відходів в ставках-накопичувачах м. Чернігова;
неефективна робота очисних споруд, що негативно впливає на гідрохімічний
стан річок області; боротьба з несанкціонованим випалюванням сухої трави,
стерні та рослинних решток; пошук небюджетних джерел фінансування
заходів щодо роздільного збирання твердих побутових відходів, окремого
збору ресурсоцінних відходів та їх утилізація; недостатність фінансових
можливостей для здійснення природоохоронних заходів.

Вплив заходів, спрямованих на реалізацію завдань Стратегії для
Чернігівської області включає:

- за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного забезпечення
річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на прилеглі
території області;

- реалізація Заходів Стратегії сприятиме покрашенню соціально-
економічного стану, локальної мобільності населення області, зменшенню
викидів завдяки переключенню пасажиропотоків на більш чистий водний
транспорт та на громадський транспорт з індивідуального (автотранспорту).

- очкується позитивний вплив внаслідок переорієнтації вантажопотоків
з автомобільного на ВВТ, покращення безпеки руху, збереження мережі
автодоріг тощо.

Порти і термінали повинні стати партнером у розробці «зеленої»
системи ВВТ. Це стосується створення приймальних споруд для відходів
суден в районах портів і терміналів, встановлення бункерних установок для
альтернативних чистіших видів палива, забезпечення береговою енергією
річкових суден та підвищення ефективності роботи портів, особливо у
питаннях покращення якості повітря та води. Особливо це стосується портів і
терміналів, розташованих у центрах міст, де також повинні враховуватися
вимоги до рівня шуму транспорту [28]2.
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом

Як вже відзначалося у Розділі 2 цього звіту, зокрема пп. 2.4, за станом
на 01.01.2021 природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8633
території та об’єктів фактичною площею 4105522,247 га.

Забезпечення збереження природних оселищ та природної фауни і
флори на території України відбувається шляхом визначення територій
Смарагдової мережі в межах України та їх збереження. Процес визначення та
збереження територій Смарагдової мережі в Україні лише набуває
інституціонального підґрунтя згідно з вимогами Конвенції про охорону дикої
флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської
конвенції) та з урахуванням вимог Директиви № 2009/147/ЄС про збереження
диких птахів та Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та
видів природної фауни і флори.

Однією з передумов вступу нової країни до Європейського Союзу є
адаптація національного законодавства до Директиви № 2009/147/ЄС про
збереження диких птахів (далі – Пташина директива) та Директиви №
92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і
флори (далі – Оселищна директива), якими зокрема передбачено створення та
функціонування мережі природоохоронних територій NATURA 2000.

До внутрішнього водного шляху по Дніпру, розвиток якого зазначено
першим (базовим етапом Стратегії) територіально відносяться ціла низка
цінних приводних територій, значна частина яких є має статус об’єктів
природно-заповідного фонду, також, елементів Смарагдової мережі1, водно-
болотних угідь міжнародного значення2, це:

Чорнобильський біосферний заповідник. Створений у межах зони
відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення найбільший за
територією в Україні заповідник – базис для надзвичайно важливого
унікального природного експерименту не тільки в нашій країні, але й у
всьому світі3. Площа Заповідника становить 226 964,7 га — це найбільший
об'єкт ПЗФ на території України4.

Його ядром є Чорнобильський заказник та північні лісові масиви. Через
Поліський екологічний коридор забезпечується зв’язок із Древлянським та
Поліським природними заповідниками, регіональним ландшафтним парком
«Міжрічинський», а також із Поліським державним радіаційно-екологічним
заповідником Республіки Білорусь.

Флора Заповідника налічує 1256 видів судинних рослин, 120 видів
лишайників та 20 видів мохів. Із Європейського червоного списку тут зростає
п'ять видів рослин. Виявлено 46 видів флори, занесених до Червоної книги
України. На водоймах зони відчуження зростають рослинні ценози, включені
в Зелену книгу України.
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Тваринний світ Заповідника відповідає, в загальних рисах, складу
фауни поліського регіону. Тут зафіксовано більше 300 видів хребетних тварин
(із загалом 410, що зустрічаються в регіоні), з яких 75 видів (з 97 можливих)
занесені до Червоної книги України. До Червоного списку Міжнародного
союзу охорони природи занесено 14 видів фауни. Із Європейського червоного
списку відзначено 16 видів. Значна кількість видів птахів перебуває під
охороною Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. До
додатку 1 Бернської конвенції занесені 179 видів фауни.

Основна увага науковців зосереджена на вивченні рідкісних та типових
видів фауни – великих хижаків (бурий ведмідь, рись, вовк) та копитних (лось,
олень, косуля), популяція яких за останні роки суттєво зросла.

Неабиякий інтерес, як у науковців, так і відвідувачів зони відчуження,
викликає унікальна, створена у 90-х роках, вільна популяція коней
Пржевальського. Сьогодні видовий склад тварин цієї території відповідає
природній фауні даного географічного регіону – Полісся.

Міжрічинський РЛП.Міжрі́чинський регіона́льний ландша́фтний парк
— найбільший регіональний ландшафтний парк в Україні. Розташований у
південно-західній частині Чернігівської області, в Козелецькому та
Чернігівському районах.

Площа парку 102 472,95 га. Створений у 2002 році. Розташований у
межиріччі Дніпра й Десни, звідки й отримав назву. Східна межа парку
проходить по Десні, південна й західна — по межі Чернігівської області. В
межах Козелецького району вона представлена переважно лісовим масивом
на піщаній боровій терасі, частково — акваторією Київського водосховища,
сільгоспугіддями, болотами, пісками. Загальна протяжність меж РЛП
«Міжрічинський» становить близько 240 км.

Центральна садиба розташована в селі Отрохи Козелецького району.
Територія парку є унікальною і за своїми природними особливостями, і

за господарським використанням, яке має загальнодержавне значення: річка
Десна — у питному водопостачанні, водосховище — у гідроенергетиці, ліси
— в деревообробній промисловості. На території РЛП розташовані два
військові полігони, на яких також проводиться лісогосподарська й
мисливсько-господарська діяльність.

Головними водними артеріями є річки Дніпро та Десна з невеликими
притоками. На півночі парку розташовані невеликі притоки Дніпра. Його
західна частина прилягає до Київського водосховища.

Канівський природний заповідник — створений 1923 року
природний заповідник, площею 2027 гектарів, розташований неподалік
Канева, на правому березі та заплавних островах річки Дніпра. Є науковим
підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
базою практики студентів.

Заповідник об`єднує три різні за природними особливостями частини:
надзаплавну "нагірну" - вкриті лісом яри та пагорби на правому березі Дніпра
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- всесвітньовідомі Канівські геологічні дислокації: два заплавні острови на
Дніпрі - Круглик і Шелестів; Зміїні острови у Канівському водосховищі.

Заповідник має важливе значення для охорони типових та унікальних
екосистем Середнього Придніпров`я України в межах Лісостепу. На його
території перебувають під охороною числені пам`ятки історії та археології: 2
скіфські городища 4 ст. до нашої ери, поселення полян 4 ст. нашої ери,
давньоруське городище Родень (9-13 ст.). Проводяться комплексні екологічні
дослідження, складено геоботанічну, ландшафтну та грунтову карти
заповідника, проведено інвентарізацію основних груп рослин, тварин і
грибів.1

Канівський природний заповідник за обсягом багатства елементів
природного комплексу — найважливіший об’єкт природного заповідного
фонду Середнього Придніпров’я. Значні перепади гіпсометричного рівня
(150 м), багатий літологічний склад підстилаючих порід, що слугують
материнською основою ґрунту, складні гідрогеологічні та геоморфологічні
умови спричиняють величезне різноманіття мікро- і мезокліматопів та
варіантів ґрунтового і рослинного покриву.

Різноманітність рослинного покриву достатньо велике. Виявлено 65
асоціацій і два дериватні угруповання, що належать до 34 союзів, 26 порядків
та 18 класів.

РЛП «Кременчугські плавні». Кременчуцькі Плавні — регіональний
ландшафтний парк в Україні. Розташований між двома (лівобережною і
правобережною) частинами міста Кременчука Полтавської області. Охоплює
акваторію, острови та прибережну смугу річки Дніпра в середньому
Подніпров'ї. Територія регіонального ландшафтного парку включає природні
комплекси: лісовий, лучний, водний та прибережно-водний. [1] Площа 5080
га. Створений 2001 року.

На території парку зберігається різноманіття рослинного і тваринного
світу, в тому числі рідкісні види (понад 50), які занесені до Світового
Червоного списку, Європейського Червоного списку, Червоної книги України.

Парк розташований у південно-західній частині Середнього
Придніпров'я — географічному, історико-культурному й етнографічному
центрі України. Ця унікальна ділянка заплави є останнім природним
комплексом, що залишився після створення шести великих водоймищ. Тут
збереглися всі риси стародавнього русла Дніпра. Цінні ландшафти, що
перебувають тут під охороною держави, без сумніву, є національним
надбанням. Справжньою перлиною парку є острів Шаламай (колишній
Савитон) із затишною водною поверхнею озера, утвореного на місці
гранітного кар'єру, та мальовничими, порослими вербами і тополями
берегами. Цей куточок прикрашають білі лілії, жовті глечики, зарості
водяного горіху. На вертикальних скелях оселився головний раритет парку —
очиток Борисової, рослина, занесена до Світового Червоного списку.

Дніпровсько-Орільський природний заповідник — природний
заповідник в Україні, в межах Петриківського та Дніпровського районів
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Дніпропетровської області. Розташований у долині Дніпра і плавнів Протовчі
(сучасне русло Орелі).

Площа 3 766 гектарів. Створений постановою Ради Міністрів УРСР від
15 вересня 1990 року № 262 на базі загальнозоологічного та орнітологічного
заказників «Таромські плавні» та «Обухівські заплави».

Охороняються плавневі ліси, гаї, луки, ділянки автохтонної
рослинності: ковила, сон-трава (Pulsatilla), тюльпан, шелюга, чорноклен.
Росте 9 видів рослин, занесених у Червону книгу України, і 50 рідкісних для
Дніпропетровщини видів. Фауна налічує 31 вид ссавців: лось, сарна [95] 1,
олень, свиня дика, заєць сірий, ондатра, єнот уссурійський, бобер, куниця,
горностай, борсук. Риб — 50 видів. Фауна птахів заповідника за період
досліджень 1991—2014 рр. налічує 185 видів птахів, які належать до 6
екологічних груп (комплексів): водно-болотного, лісового, лучного,
синантропного, степового, узлісно-чагарникового [96]2.

Найбільшим видовим різноманіттям хребетних вирізняється
орнітофауна. За період існування заповідника за матеріалами інвентаризації
на його території відмічено перебування 171 виду птахів із 45 родин, 16
рядів. За характером перебування на території заповідника вони поділяються
на пролітних — 16 видів, зимуючих — 14, гніздуючих з невстановленим
статусом перебування — 151 вид. Територія заповідника є місцем
концентрації птахів на гніздуванні та в період сезонних міграцій. Частка
навколоводних та водно-болотних птахів із загального числа видів становить
35 %, хижих птахів — 9 %, інших — 56 %. Найповніше тут представлені
горобцеподібні — їх зареєстровано 75 видів.

На сьогодні в заповіднику відмічено 10 видів птахів, які занесені до
Червоної книги України, 2 види — з Європейського Червоного списку, 29
видів — рідкісні та зникаючі птахи, котрі підлягають охороні в межах
Дніпропетровської області. В заплавній частині заповідника мешкає
найбільша в регіоні колонія сірої чаплі. Із червонокнижних птахів тут
охороняються орлан-білохвіст, скопа, змієїд, гоголь, чернь білоока,
коловодник ставковий, кулик-сорока, журавель сірий. Дніпровсько-Орільська
заплава віднесена до водно-болотних угідь міжнародного значення.

Національний природний парк «Нижньодніпровський» —
природоохоронна територія у Херсонській області, створена 24 листопада
2015 року.

Розташований на території Бериславського, Білозерського,
Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсон та Нової Каховки3.

До території національного природного парку «Нижньодніпровський»
включенно 80177,80 гектара земель державної власності, а саме: 14479,80
гектара земель державної власності, які надаються національному
природному парку в постійне користування, у тому числі з вилученням у
землекористувачів, та 65698,00 гектарів земель державної власності, які
включаються до території національного природного парку без надання йому
в постійне користування.
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У дельті Дніпра і на прилеглих територіях збереглися типові рідкісні
угрупування заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів
Дніпра та балок, відшарування гірських порід. У пониззі Дніпра зосереджено
велике розмаїття рослин: 54 види – «червонокнижні», 23 рідкісні
угрупування, які занесені до Зеленої книги України. Ця територія також
багата на ендемічні види. У ті чи інші природоохоронні документи (Світовий
Червоний список МСОП, Європейський Червоний список, Червона книга
України, Червоний список Херсонської області) включені 71 вид тварин і 32
рослин.

Територія НПП «Нижньодніпровський» — один з найцінніших
природних заплавно-літоральних комплексів в Європі. Територія нижнього
Дніпра вже визнана всім світом, вона належить до Рамсарських угідь – це
водно-болотні угіддя, які мають важливе значення для збереження дикої
природи. Пониззя Дніпра також належить до ІВА-території, важливої для
збереження птахів. Має міжнародний статус як територія, важлива для
збереження риб.

НПП «Білобережжя Святослава» — національний природний парк в
Україні, в межах Очаківського та Березанського районів Миколаївської
області. Розташований у Причорноморсько-Приазовській сухостеповій
провінції, яка є складовою Південно-степової (Сухостепової) підзони
Степової зони [31] 1.

Парк створено згідно з указом президента України Віктора Ющенка 16
грудня 2009 року з метою збереження, відтворення і раціонального
використання цінних природних та унікальних комплексів та об'єктів
степової зони, що мають важливе природоохоронне, рекреаційне і культурно-
освітнє значення.

До території національного природного парку «Білобережжя
Святослава» погоджено в установленому порядку включення 35223,15
гектара земель державної власності, а саме: 28587,74 гектара земель, що
надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) національному
природному парку в постійне користування (з них 25000 гектарів земель
акваторій Дніпровсько-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої
акваторії Чорного моря навколо Кінбурнського півострова), і 6635,41 гектара
земель, що включаються до складу національного природного парку без
вилучення. Загальна площа 35223,15 га.

Список флори нараховує 595 видів судинних рослин із 318 родів 83
родин 4 відділів. Аборигенна фракція становить 479 видів, 227 родів, 50
родин, адвентивна — 116 видів, 91 родів і 33 родин. Значну роль у складі
флори відіграють покритонасінні — 98,8 % [31] 2.

Чорноморський біосферний заповідник розташований у Херсонській
та частково Миколаївській областях. Його площа – 117 268 га. Території
заповідника охоплюють північне узбережжя Чорного моря, деякі острови та
довколишню акваторію3.
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Заповідник було створено 14 липня 1927 року задля вивчення і
збереження птахів. З роками його площа значно розширилась. Наразі
територія заповідника складається з острівної, приморської та лісостепової
ділянок, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО.

Установа підпорядковується Національній академії наук України.
Фактично, заповідник використовується для наукових досліджень з
максимальним обмеженням для відвідувачів.

Флора і фауна Чорноморського біосферного заповідника є по
справжньому унікальною та різноманітною. На території заповідника
збереглись природні комплекси рослин крайнього півдня, багато з яких
входять до Червоної книги України та Європейського червоного списку.
Флора представлена значною кількістю видів водоростей та водних рослин,
серед яких філофора жилиста, зостера морська та мала. Зустрічається багато
ендемічних видів рослин: береза дніпровська, чебрець дніпровський, ковила
дніпровська та інші.

Окрім цього, на території заповідника ростуть понад 700 видів вищих
судинних рослин, 90 видів лишайників, 87 видів шапкових грибів, 61 вид
мохів. Багато видів рослин ще чекають на облік, адже не вся територія
заповідника ретельно досліджена.

Чорноморський заповідник відіграє важливу роль у збереженні
чисельних видів птахів. Багато з них можна зустріти тут у період міграції.
Загалом заповідник є домівкою для 110 видів, які тут гніздяться, наприклад
для пісочника морського, дрохви, мартина каспійського, пелікана рожевого,
пухівки та багатьох інших. Загальна ж чисельність пернатих складає понад
300 видів.

У цілому фауна заповідника складає близько 3500 видів, більшість з
яких представлені різноманіттям комах – 2200 видів. Серед риб у акваторії
заповідника мешкають 83 види – орієнтовно 50 % усього видового складу
Чорного моря. Ссавці представлені 50 видами серед яких є і червонокнижні:
борсук, видра річкова, тюлень-монах, мишівка степова та дельфін.

До створення каскаду водосховищ зміна рівня води в р. Дніпро
характеризувалося яскраво вираженою високою весняною повінню, низьким
рівне стояння в літню і зимову межені та невисокими осінніми паводками,
але створення каскаду водосховищ із загальною площею дзеркала 6981 км2
докорінно змінив гідрологічний режим річки Дніпро, який набув озерних рис.
Водосховища указані за напрямком течії р. Дніпро: Київське (заповнено у
1964-1966 рр., площа – 922 км2); Канівське (заповнено у 1974-1976 рр., площа
675 км2); Кременчуцьке (заповнено у 1959-1961 рр., площа – 2252 км2);
Дніпродзержинське (побудовано у 1964 р., площа – 567 км2); Дніпровське
(побудовано у 1932 р., відновлено після Другої світової війни у 1948 р.,
площа – 410 км2); Каховське (заповнено у 1955-1958 рр., площа – 2155 км2). У
водосховищах різко знизилася швидкість течії води – від 0,6-0,8 м/с до 0,3-
0,02 м/с. Залежно від морфометричних особливостей, положення в каскаді
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водосховища та сезону року, зменшився водообмін і проточність до 24 разів,
що зумовило створення застійних зон.

Інтегральна оцінка впливів заходів щодо реалізації цілей Стратегії на
території територій з природоохоронним статусом представлена на табл. 4.1.

Сьогодні екосистемі річки Дніпро завдано значної шкоди. Висока
сільськогосподарська освоєність, скидання стічних вод, інтенсивна забудова
прибережних смуг та інше призводить до інтенсифікації процесів
антропогенної евтрофікації у водах каскаду дніпровських водосховищ і без
впровадження необхідних природоохоронних заходів настане час, коли ці
процеси стануть вже незворотними. У водосховищах процеси антропогенної
евтрофікації досягають меж, які перевищують можливість самоочищення
природних вод в процесі природного біотичного кругообігу.

Таблиця 4.1
Оцінка інтегральних впливів заходів щодо реалізації цілей Стратегії на

території територій з природоохоронним статусом

Територія впливу

Ціль Стратегії
1.

Створення
модернізованої,
технологічної,
ефективної та
гарантованої
публічної

інфраструктури
на ВВШ

2.
Створення
оптимальної
логістичної
системи

3.
Створення
достатнього,
сучасного,

екологічного та
енергоефектив
ного флоту

4.
Реорганізація

системи
державного
управління

5.
Забезпечення
ефективного
менеджменту

Чорнобильський
біосферний
заповідник

Г, О Г Г

Міжрічинський
РЛП.

Г Г

Дніпровсько-
Орільський
природний
заповідник

Г, О Г Г Г Г

Канівський
природний
заповідник

Г, Р Г Г Г Г

НПП
«Білобережжя
Святослава»

Р Г Г

РЛП
«Кременчугські
плавні»

Г, О Г Г

Національний
природний парк
«Нижньодніпровськ
ий»

Г, О, Р Г О, Р Г Г

Чорноморський
біосферний
заповідник.

Г, О Г, О Г Г
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--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до
мінімуму з застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він став
незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б
довести, або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

Влив на: Г. – водні екосистеми; О – орнітофауна; Р – рослинні комплекси.
Джерело: розроблено автором

Серія тематичних растрових моделей та статистичні характеристики
просторово-часової неоднорідність розподілу індексу і показників трофічного
стану каскаду дніпровських водосховищ у серпні представлена на рис. 4.1-
4.4. Використання картографічного матеріалу дозволили відстежити процес
просторово-часових змін впливу антропогенної діяльності на трофічний стан
води у шести водосховищах за 1986-2016 рр.

Сучасний річковий транспорт є найбільш екологічним нарівні із
залізничним та автомобільним, що значно підвищує його
конкурентоспроможність з огляду на останні тенденції екологізації ЄС та
впровадження відповідних стандартів. Відповідно до досліджень
Делфтського Технічного Університету (Нідерланди), викиди СО2
(вуглекислий газ) з ВВТ приблизно в 3 рази менші (на 1 т/км), чим при
автомобільних перевезеннях, а можливість встановлення на ВВТ сажевих
фільтрів дозволяє знизити до 90 % викиди NOX (окис азоту), які
відповідальні за утворення смогу та парниковий ефект, і до 98 % знизити
рівень твердих часток РМ10.

Негативний вплив на флору і фауну реалізації заходів на внутрішніх
водних шляхах ймовірний внаслідок генерації шуму (особливо в період
гніздування птахів або міграції риб) чи у випадку аварій (розрив резервуарів
палива на транспортному обладнанні, затоплення, пошкодження русла річки).
Щодо внутрішнього водного транспорту, під час будівельних робіт у портах
через землевідведення та / або днопоглиблення існує ймовірність деякої
втрати біорізноманіття.

Разом з тим, очікується зменшення негативних впливів на цінні
природні території за рахунок оптимізації інформаційного та логістичного
забезпечення річкових перевезень обмеження екологічного впливу ВВТ на
прилеглі території та акваторії, забезпечення європейських норм безпеки
судноплавства та модернізації рухомого складу.

Спостерігаються зональне циклічне збільшення індексу трофічного
стану (ІТС) (рис. 4.2) від верхнього Київського водосховища до пригреблевої
частини нижнього Каховського водосховища.
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Рис. 4.1. Зональний розподіл індексу трофічного стану у каскадах
дніпровських водосховищ за серпень 1986-2016 років.

Джерело: Пічура В.І., Шахман І.О, Бистрянцева А.М. Просторо-часова закономірність формування якості
води в річці Дніпро. «Біоресурси і природокористування». 2018. Том 10. № 1–2. С. 44–57.

1-а) 1-б) 1-в) 1-г)

2-а) 2-б)
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2-в) 2-г)
Рис. 4.2. Закономірності просторово-часової зміни індексу трофічного стану
(ІТС) в серпні у Київському (1) та Канівському (2) водосховищах за 1986-
2016 роки: а) 1986 р., б) 2001 р., в) 2010 р., г) 2016, д) просторовий розподіл

ІТС за роками досліджень

Джерело: Пічура В.І., Шахман І.О, Бистрянцева А.М. Просторо-часова закономірність
формування якості води в річці Дніпро. «Біоресурси і природокористування». 2018. Том 10. № 1–2.

С. 44–57.
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1-а) 1-б)
1-в) 1-г)

2-а) 2-б)
2-в) 2-г)

Рис. 4.3. Закономірності просторово-часової зміни індексу трофічного стану
(ІТС) в серпні у Кременчуцькому (1) та Дніпродзержинському (2) водосхо-

вищах за 1986-2016 роки: а) 1986 р., б) 2001 р., в) 2010 р., г) 2016, д)
просторовий розподіл ІТС за роками досліджень

Джерело: Пічура В.І., Шахман І.О, Бистрянцева А.М. Просторо-часова закономірність формування якості
води в річці Дніпро. «Біоресурси і природокористування». 2018. Том 10. № 1–2. С. 44–57.
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1-а) 1-б) 1-в) 1-г)
2-а) 2-б)

2-в) 2-г)
Рис. 4.4. Закономірності просторово-часової зміни індексу трофічного стану
(ІТС) в серпні у Дніпровському (1) та Каховському (2) водосховищах за

1986-2016 роки: а) 1986 р., б) 2001 р.,
в) 2010 р., г) 2016 р., д) просторовий розподіл ІТС за роками досліджень

Джерело: Пічура В.І., Шахман І.О, Бистрянцева А.М. Просторо-часова
закономірність формування якості води в річці Дніпро. «Біоресурси і природокористування».
2018. Том 10. № 1–2. С. 44–57.

За останні 30 років стік річки Дніпро та розораність її басейну практично
не змінилися, тому основними чинниками варіації ІТС за окремими роками є
інтенсифікація або «хімізація» сільського господарства та зміни клімату, які
підсилюють прояви небезпеки акумуляції біогенних речовин в результаті
ґрунтово-ерозійних процесів та провокують «цвітіння» води при підвищенні
температури у водоймах .

Оліготрофний і мезотрофний статус водосховищ забезпечує здорові
умови для розвитку гідробіонтів, рекреаційного та господарчо-побутового
використання, евтрофні води є помірно забрудненими та прийнятні для лову
риби і рекреаційного використання.

Це переважно є наслідком перенесення біогенних речовин і їх
додаткового надходження за течією річки Дніпро в результаті господарської
діяльності. Найбільші значення ІТС по всьому каскаду водосховищ
спостерігалося у 2010 р., найменші – 2001 р.

Одним з напрямків водної політики є забезпечення водної безпеки для
підтримання життєдіяльності людини та здорового довкілля. За визначенням
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ООН, водна безпека — це спроможність держави підтримувати сталий доступ
до достатньої кількості води прийнятної якості для цілей [69]1:

забезпечення засобів до існування, благополуччя людини і соціально-
економічного розвитку,

гарантування захисту від забруднення води і пов'язаних з водою
стихійних лих,

збереження водних екосистем в умовах миру і політичної стабільності.
Водна безпека людини полягає у гарантуванні державою для кожного

індивідууму, а також для громади рівного права на питну воду та санітарію і
базується на забезпеченні безпечної якості води:

в джерелі питного водопостачання,
для виробництва продуктів харчування (вода на полив, вирощування риби

та для аквакультури),
для санітарно-епідеміологічного благополуччя (вода для гігієнічних

потреб, для купання відкритих та закритих водойм) та забезпечення безпеки
стічних вод, що скидаються у природні водойми, які використовуються для
питних та інших потреб людини і суспільства.

1. Проблеми наявності достатньої кількості водних ресурсів через:
природний дефіцит або ж брак місцевих водних ресурсів, що є наслідком
нерівномірного географічного розподілу водних ресурсів в Україні і який
поглиблюється в умовах надзвичайних природних явищ чи ситуацій як щодо
кількості води (під час посух через висихання та/або зниження рівнів води у
джерелах, неглибоких колодязях і малих річках), так і якості (забруднення або
затоплення джерел питної води під час повеней/водопілля або через погіршення
якості водних ресурсів при посухах через випаровування води і брак
поверхневого та річкового стоку для достатнього розбавлення зворотних вод);
неефективне управління водними ресурсами (незбалансований розподіл води
між водокористувачами, надмірний забір води, висока водоємність
виробництва, втрати води в мережах та у технологічних процесах,
гідроморфологічні трансформації природних водойм і водотоків, скиди та
викиди забруднюючих речовин у довкілля), що ведуть до виснаження та
забруднення водних масивів/ресурсів та деградації водних екосистеми, які
забезпечують природне відновлення (самоочищення) водних ресурсів;

2. Проблеми забезпечення рівного права на питну воду та санітарію:
нерівність між сільським та міським населенням щодо доступу до
централізованих джерел водопостачання, між різними областями/регіонами;
нерівний доступ до централізованих систем водовідведення; недостатнє
каналізування населених пунктів.

3. Проблеми якості і безпеки питної води, що обумовлені: низькою якістю
води в джерелах України; застарілими технологіями водопідготовки та/або
очистки стічних вод; неналежним технічним станом розподільчої системи,
засобів транспортування води або систем децентралізованого постачання води,
відсутності кращих практик з планування безпеки води та санітарії на основі
оцінки ризиків на всьому технологічному ланцюгу; суттєвим послабленням
державного моніторингу за якістю водних ресурсів та контролю/нагляду за
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якістю питної води через адміністративні реформи (ліквідацію Державної СЕС)
та мораторій на планові перевірки, низьку спроможність
Держпродспоживслужби щодо ведення належного контролю якості та безпеки
питної води, послаблення вимог місцевих органів влади до очистки стічних вод.

4. Питання економічної доступності послуг водопостачання та
водовідведення не визначене законодавчо.

5. Підвищення ризиків виникнення спалахів захворювань, пов’язаних з
вживанням недоброякісної води для пиття; водно-нітратна метгемоглобінемія,
флюорози або використання води для гігієнічних потреб, купання в
забруднених водоймах, вживання риби із забруднених водойм спричинені
фекальним забрудненням через незадовільні санітарно-гігієнічні умови або ж
неналежну очистку стічних вод.

У 2011 році відповідно до вимог Протоколу про воду та здоров’я Україна
Конвенції Європейської Економічної Комісії ООН «З охорони та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер», ратифікованого Україною у
2003 році, було встановлено 15 показників до 9 цільових областей відповідно
статті 6.2 Протоколу.

Міжнародне зобов’язання України відповідно до Протоколу про воду та
здоров’я, є забезпечення для всіх рівного доступу до питної води та умов
санітарії шляхом інтегрованого управління водними ресурсами, спрямованого
на стале використання водних ресурсів, забезпечення високої якості води в
навколишньому середовищі, яка не загрожує здоров’ю людини та сприяє
охороні водних екосистем [69]1.

У 2017 році Україна адаптувала на національному рівні Цілі сталого
розвитку (далі — ЦСР), зокрема ЦСР № 6 та два її завдання: 6.1 «До 2030 р.
забезпечити для всіх всеохоплюючий і справедливий доступ до безпечної та
економічно доступної питної води» та завдання 6.2 «До 2030 р. забезпечити
доступ до адекватних та належних санітарно-гігієнічних умов».
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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

До базових зобов’язань в сфері охорони навколишнього середовища,
пов’язаних з реалізацією Стратегії належать:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№
1264-XII від 26.06.91) яким визначено (ст. 204), що до компетенції обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері
охорони навколишнього природного середовища належить:

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи,
формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення
управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України на відповідній території;

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного
середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання
природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від
забруднення та інших шкідливих впливів;

г) реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно
до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання
природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення),
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім
скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного
значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної
території);

д) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище,
спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки
відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку;

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного
середовища відповідно до закону.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2030 року» (№ 2697-VIII від 28.02.2019). Закон передбачає інтегрування
екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного
планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку.
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Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року від 28.02.2019 2697-VIII, зокрема,
забезпечення мети державної екологічної політики – досягнення доброго стану
довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів
соціально-економічного розвитку України задля забезпечення конституційного
права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля,
впровадження збалансованого природокористування і збереження та
відновлення природних екосистем, а також основних засадам державної
екологічної політики:

збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить
підвищення ризиків для здоров’я та благополуччя людей і навколишнього
природного середовища;

досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на
Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку у 2015 році;

сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення
збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної),
орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку;

інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження
документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального
та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження
планованої діяльності об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і

техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних
ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки
впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього
природного середовища;

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на
території України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;

забезпечення невідворотності відповідальності за порушення
природоохоронного законодавства;

застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання),
пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, «забруднювач платить»;

відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної
інформації;

стимулювання державою вітчизняних суб’єктів господарювання, які
здійснюють скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго-
та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі
вдосконалення системи екологічного податку за забруднення довкілля та
платежів за використання природних ресурсів;

упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної
інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища.
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Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період
до 2030 року» (№ 722/2019) має бути забезпечено дотримання Цілей сталого
розвитку України на період до 2030 року.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є
Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції
про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від
01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і
програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від
20.03.2018).

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним
кодексом України (№ 214/95-ВР від 06.06.95) та іншими законодавчими актами,
що були розроблені для забезпечення збереження, збалансованого й науково
обґрунтованого використання та відновлення водних ресурсів, захисту водних
ресурсів від забруднення, зараження й виснаження, запобігання та пом’якшення
негативного впливу, покращення екологічного стану водних об’єктів і захисту
прав водокористувачів.

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги у
сфері охорони атмосферного повітря визначаються в Законі України «Про
охорону атмосферного повітря» (2707-XII від 16.10.92).

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період
до 2030 року схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 932-р від
7 грудня 2016 р., Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом
України «Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими
актами, що були розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи
мінімізації утворення відходів, зберігання й поводження з ними, запобігання та
зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини від утворення,
зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих державних
адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються статтею 20 закону
«Про відходи».

Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, а також на
виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №
932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року» у частині запобігання зміні клімату через
скорочення антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та
забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави,
зокрема, Ціль I зазначеної Стратегії: перехід до енергосистеми, яка передбачає
використання джерел енергії із низьким вмістом вуглецю, розбудову джерел
чистої електричної та теплової енергії, підвищення енергоефективності та
енергозбереження в усіх секторах економіки та на об’єктах житлово-
комунальної інфраструктури, стимулювання використання альтернативних
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нафтопродуктам моторних палив та перехід вантажних та пасажирських
перевезень за рахунок більш екологічно чистих видів транспорту.

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема,
значна увага приділяється необхідності дотримання екологічних норм в процесі
інвестиційної діяльності. Так Законом України «Про інвестиційну діяльність»
(№ 1560-XII від 18.09.1991) встановлюється заборона інвестування в об'єкти,
створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних,
радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених
законодавством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, санітарно-
гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти рішення
про зупинення або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). Також в ст. 8
зазначається, що інвестор зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу на
довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку
впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017).

Проект Стратегії розроблений з урахуванням зобов’язань України у сфері
охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на
здоров’я населення, зокрема:

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 2354-
VIII, який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та
поширюється на документи державного планування, які стосуються, окрім
іншого, транспорту;

Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифіковано
Законом України від 01.07.2015 № 562-VIII;

положень статті 363 Глави 6 «Навколишнє середовище» і Додатку ХХХ до
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-
VII, в т.ч. Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27
червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє
середовище.

Відповідно Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання
провести поступове наближення свого законодавства до законодавства ЄС у
відповідності до Додатку XXX Угоди, у 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.

Особливу роль в формування екологічних зобов’язань в секторі ВВТ
грають також наступні «природоохоронні» Директиви ЄС:

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про
встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23
жовтня 2000 року;
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Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про охорону
природних середовищ існування та дикої флори і фауни;

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/147/ЄС від 30
листопада 2009 року про збереження диких птахів;

Директива №2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища.

Також важливими для реалізації цілей Стратегії є:
Повідомлення Комісії Європейському Парламенту і Раді «Воднева

стратегія для кліматично нейтральної Європи» 8.7.2020 COM (2020) 301
остаточна;

Повідомлення Комісії Європейському Парламенту і Раді «Стратегія
стійкої та розумної мобільності - виведення європейського транспорту на
майбутнє» від 9.12.2020 COM (2020) 789 остаточна.

Окремі зобов’язання України в сфері природокористування та збереження
біологічного різноманіття пов’язані з ратифікованими міжнародними
конвенціями, зокрема це:

Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, 1971 р.
(Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що
мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування
водоплавних птахів» від 29 жовтня 1996 р. № 437/96-ВР, зокрема, у частині
сприяння збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів й наскільки
це можливо, сприяти компенсації будь-якої втрати ресурсів водно-болотного
угіддя, якщо таке станеться під час реалізації заходів Стратегії у зв’язку з
нагальними державними інтересами);

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі, Берн, 19 вересня 1979 року, ратифікована Законом України
від 29 жовтня 1996 року № 436/96-ВР;

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, ратифікованої Законом
України від 29 жовтня 1996 р. № 435/96-ВР;

Паризька угода, ратифікована Законом України від 14 липня 2016 р. №
1469-VIII, зокрема, ч. 5 ст. 10 щодо прискорення, заохочення та створення
сприятливих для інновацій умов, що мають вирішальне значення для
ефективного, довгострокового глобального реагування на зміну клімату та
сприяння економічному зростанню та сталому розвиткові;

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2015 р. № 70/1
«Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого
розвитку на період до 2030 року».

Україна є стороною Європейської угоди про міжнародне перевезення
небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) Закон України
«Про приєднання до Угоди із застереженням» № 1727-VI (1727-17) від
17.11.2009 р. було ухвалено для підвищення безпеки міжнародних перевезень
небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, для ефективного
сприяння охороні навколишнього середовища за допомогою запобігання
забрудненню внаслідок аварій і подій під час таких перевезень, для полегшення
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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.

Безпека морських і річкових портів регулюється двома наказами
Міністерства інфраструктури України. Перший Наказ «Про затвердження
Порядку організації охорони морських та річкових портів» № 198, прийнятий
27.03.2013. Хоча безпека морського порту повинна також відповідати вимогам
кодексу ISPS (SOLAS / IMO), положення про річкові порти повинні відповідати
цим положенням без Кодексу.

Другий Наказ «Про затвердження Положення про схвалення оцінок і
планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідності портових
засобів» № 1095, прийнятий 03.12.2007.

Закон України «Про внутрішній водний транспорт» містить низку статей,
що стосуються збору відходів у портах. Під час стоянки біля причальних споруд
та в межах діючих акваторій, річковий порт (термінал) надає судам послуги з
прийому масловмісних сумішей, стічних вод, будь-якого сміття, накопиченого в
результаті роботи судна, побутових відходів, вантажів, які залишаються для
подальшої дезінфекції та утилізації. Річковий порт (термінал), який здійснює
вантажні операції з нафтою та нафтопродуктами, повинен забезпечувати
прийом нафтових залишків та інших нафтовмісних сумішей від суден, які
здійснюють перевезення нафти та нафтопродуктів []1.

Відтак, положення Стратегії не суперечать зобов’язанням України у сфері
охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на
здоров’я населення.
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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

Проєкт документа державного планування не містить кількісних та
якісних характеристик об’єктів інфраструктури, розвиток яких прямо або
опосередковано передбачений Стратегією та заходами щодо розвитку флоту. Це
стосується, зокрема, заходів1:

1.3. Рекомендації щодо пріоритетних місць для розташування та
розвитку річкових портів (терміналів) як логістичних хабів на основі
аналітичних звітів щодо існуючих, потенційних вантажів, логістичних
ланцюгів, потенційного вантажопотоку та існуючої спроможності
річкових портів (терміналів), в т. ч. щодо можливості роботи з вантажами
в контейнерах;

1.5. Розвиток моделі логістичних зон довкола річкових портів та
терміналів, нарощування в річкових портах (терміналах);

1.6. Підготовка переліку об’єктів інфраструктури ВВТ, що можуть
бути запропоновані до передачі суб’єктам господарювання на умовах
оренди, ДПП, в т. ч. концесії, з метою залучення приватних інвестицій;

1.8. Зниження значення коефіцієнтів, які використовуються під час
визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених
пунктів для розміщення та експлуатації будівель, споруд, інженерно-
транспортної інфраструктури, механізмів та обладнання ВВТ;

1.10. Зменшення податкового навантаження на суб’єктів
господарювання - перевізників ВВШ, шляхом внесення на розгляд ВРУ
законопроєкту щодо скасування рентної плати за спеціальне використання
води суб’єктами господарювання, що проводять свою діяльність у сфері
ВВТ, а також щодо скасування оподаткування земель внутрішнього
водного транспорту, зайнятих судноплавними шлюзами;

2.2. Модернізація та підвищення пропускної здатності
судноплавних шлюзів на ВВШ;

2.3. Забезпечення виконання шляхових робіт на судноплавних
ділянках внутрішніх водних шляхів;

2.8. Будівництво на базі причалів ДП «Адміністрація річкових
портів» споруд для приймання суднових відходів;

4.2. Підготовка та реалізація пілотного проєкту щодо планування
руху суден на річці Дніпро;

4.3. Запровадження системи планування руху суден на ВВШ
України;

5.5. Підготовка пропозицій про оренду, здійснення державно-
приватного партнерства, що складається з аналізу ефективності та
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) здійснення державного
приватного партнерства (далі – ДПП) або укладання договорів оренди
щодо державних річкових ГТС та об’єктів комунальної власності,
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прийняття рішення та укладення контрактів ДПП щодо державних
річкових ГТС;

6.1. Сприяння будівництву пасажирських терміналів на ВВТ.
У зв’язку з цим опис 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,
може бути здійснений на етапі реалізації конкретних проєктів.

Вплив на повітря
Цілі стратегічної екологічної оцінки: зменшити ризик потенційного

впливу на якість повітря.
Вплив на якість повітря під час будівельних робіт у портах проявляється у

вигляді завислих частинок (пилу) і вихлопних газів, які генеруються при
проведенні земляних робіт, необхідних для будівництва порту (або водних
шляхів). Під час експлуатації техніки, необхідної для будівництва
запланованого проєкту та під’їзних шляхів, а також при доставці та / або
відвантаженні матеріалів, техніки найчастіше використовують викопне паливо,
яке у процесі горіння спричиняє такі викиди: двоокис сірки (SO2), оксиди азоту
(NOx), оксиди вуглецю (CO, CO2), леткі органічні сполуки (VOCs), поліциклічні
вуглеводні (PAH) і тверді частинки (PM).

В процесі експлуатації портових потужностей очікуються викиди СО,
NOx, SO2, PM, VOCs від джерел у портах (підйомники (крани) і обслуговуючі
маніпулятори, дороги, залізничні та внутрішні водні шляхи, пункти перевалки,
котельні тощо). Вплив порту на якість повітря поблизу населених пунктів, як
правило, залежить від типу і масштабу операцій у порту і віддалі від
забудованих територій до порту. Збільшення кількості товарів призведе до
збільшення викидів забруднюючих речовин, таких як NOx, SO2 і твердих
частинок (пилу), відповідно і збільшення перевезень та перевалки вантажів, не
дивлячись на прогрес щодо підвищення енергоефективності механізації та
зниженні викидів забруднюючих речовин.

Також портові транспортні засоби чинять істотний вплив на загальну
кількість викидів. Вантажопідйомники, обладнання щодо обробки вантажів,
залізничні локомотиви складають 40%, 23% та 4% оксиду азоту відповідно,
порівняно із 32% від викидів океанічними суднами. Порт Готенбург (Швеція)
здійснив оцінювання та дійшов висновку, що 70% портових шкідливих викидів
діоксиду вуглецю припадає на їх вантажне обладнання [32]1.

Перевантаження сипучих вантажів вважається потенційним джерелом
забруднення, необхідно вжити усіх охоронних заходів (наприклад,
розвантаження з меншої висоти, використання лійок), щоб завантаження такого
типу вантажу супроводжувалося меншими викидами пилу. Щодо інших типів
перевалочних вантажів (змішаних, рідких, хімікатів) значного впливу на якість
повітря не очікується. З точки зору сталого розвитку транспорту, розбудова
залізниць і внутрішніх водних шляхів відповідає стратегії сприяння
мультимодальному транспортуванню та скорочення трафіку доріг як
найбільшого забруднювача шляхом впровадження енергоефективнішого
залізничного і річкового транспорту. Додаткові позитивні впливи очікуються від
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впровадження управління активами і життєвого циклу інфраструктури
(модернізації флоту і транспортних технологій усіх видів транспорту),
підвищення енергоефективності на транспорті (підтримка модальних
перевезень немоторизованим, електричним транспортом (залізничним,
легкорейковим, водним)) та імплементація інтегрованої екологічної політики на
транспорті (контроль забруднення повітря і шуму на транспорті).

Логістична відповідність одного річкового каравану (2 баржі+буксир)
залізничному складу в 100 вагонів або 250 вантажівкам з зерном по викидам в
атмосферу. Переорієнтація вантажів на річкове перевезення призведе до
зниження завантаження наземної та прибортової транспортної інфраструктури.
1 млн. тон вантажів перевезених річкою зменшує витрати на ремонт доріг на
суму до 1 млрд. грн. Загалом, загальний вплив Стратегії на якість повітря є
позитивним, ураховуючи стимулювання розвитку більш екологічного,
сучасного річкового флоту.

Вплив на зміну клімату.
Ціль стратегічної екологічної оцінки: скорочення викидів парникових

газів.
Вплив на зміну клімату проявляється як збиток, понесений через

екстремальні погодні та кліматичні умови, що зростає з кожним роком. Іншим
наслідком більш високих глобальних температур є зміни у моделях середніх
кліматичних явищ і частіших випадків виникнення екстремальних погодних
явищ (посухи, повені, ерозія, бурі з градом, хвилі тепла, низькі температури із
заморозками тощо). Такі ризики будуть мінімізовані шляхом використання
певних припущень, вхідних даних, процедур і процесів, що забезпечать
врахування наслідків зміни клімату на етапі проектування об’єктів
інфраструктури ВВТ відповідно до чинних правових та технічних норм,
стандартів і правил.

Значна частина негативних наслідків від викидів парникових газів
очікується в ході будівельних робіт на внутрішніх водних шляхах або портах.
Розвиток перевезень внутрішніми водними шляхами матиме значний
позитивний вплив на зміну клімату, враховуючи потенціал заміщення
автомобільного та залізничного транспорту внутрішнім водним.

Викиди парникових газів очікуються на етапі будівництва
інфраструктури. Що стосується якості повітря, загалом, загальний вплив
Стратегії на зміну клімату є позитивним, зважаючи на ідею розвитку
громадського, залізничного, внутрішнього водного та морського транспорту.

Вплив на ґрунти і зміни в землекористуванні.
Цілі стратегічної екологічної оцінки: уникнути або мінімізувати

негативний вплив на ґрунти.
Значний вплив на ґрунти очікується від внутрішнього водного транспорту,

що зумовлюється масштабами інтервенції та є специфічними для кожного
конкретного місця. Загалом, можна визначити, що будівництво порту матиме
значний негативний вплив на зміни фізичних, хімічних і гідрогеологічних
властивостей прилеглих територій. Передбачається, що вздовж меж порту
будуть відведені зони благоустрою (насадження деревної та іншої рослинності),
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які деякою мірою будуть виокремлювати порт від інших сільськогосподарських
угідь. Оскільки споруджені об’єкти для зберігання та обробки матеріалів
(вугілля, цементу, добрив, руди, сталі, нафти і зрідженого природного газу)
повинні бути водонепроникними, негативний вплив таких речовин на зміну
властивостей навколишнього ґрунтів не очікується, за винятком аварій.
Очікується негативний вплив на ґрунти внаслідок седиментації забруднених
відкладень. Ерозія річкового / морського узбережжя також є одним з можливих
наслідків. Потік, індукований проходженням суден, генерує ерозійні сили, які
можуть пошкодити акваторію портів, судноплавних каналів, пляжі та майно.

Найбільш негативними наслідками Стратегії на землекористування є
вилучення земель для розвитку нової транспортної інфраструктури. Беручи до
уваги, що більша частина інфраструктури вже існує, а документ державного
планування передбачає його модернізацію та відновлення, тому додаткові
ефекти не вважаються дуже значними. Значний вплив на ґрунти можливий від
внутрішнього водного транспорту, що обумовлюватиметься масштабами
втручань і є специфічним для конкретного місця. Негативний вплив на ґрунти
можливий внаслідок седиментації забруднених відкладень. Ерозія річкового
берега також є одним з можливих наслідків. Зменшити дані впливи можна за
рахунок виконання будівельних регламентів, мінімізації скиду в воду
технологічного ґрунту, здійснення заходів щодо берегоукріплення.

Впливи на водні ресурси та моря.
Заходи Стратегії не передбачають прямого впливу на морське середовище.
Вплив на середовища існування, флору, фауну, природоохоронні

території та ландшафти.
Цілі стратегічної екологічної оцінки: уникнути негативного впливу на

визначені міжнародними і національним нормами природоохоронні території;
попередити або мінімізувати негативний вплив на важливі середовища
існування, види і ландшафт.

Під час будівництва може виникнути негативний вплив на наземні та
водні середовища існування шляхом: зміни всіх середовищ існування в місцях,
де будуватимуться гідротехнічні об’єкти; очкується тимчасове перетворення
наземних середовищ існування внаслідок будівництва під’їзних шляхів для
належного доступу до будівельного майданчика; спустошення підводних
середовищ існування у місцях, де будуть здійснюватися видобування; утилізація
будівельних та інших відходів, що утворюються під час будівництва на поверхні
навколишніх наземних або водних середовищ існування; витоку небезпечних
рідин, таких як паливо або мастила на прилеглі території, які є наземними
середовищами існування флори і фауни, а також до водних шляхів (водних
середовищ існування).

Проте, Стратегією не передбачено масове будівництво нових об’єктів,
внаслідок чого можливий негативний вплив на флору і фауну, а передбачена
реконструкція / модернізація портових споруд / терміналів. Цей вид діяльності
може призвести до зменшення вкритих рослинністю площ, які також є місцем
існування видів тварин, але цей вплив буде набагато менший, ніж при
будівництві нових об’єктів. Негативний вплив на флору та фауну внутрішніх
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водних шляхів потенційно можливий за рахунок акустичних впливів (особливо
під час міграції риб) або у випадку аварій (розрив паливних резервуарів на
транспортному обладнанні, затоплення та ушкодження русла річки, зіткнення з
гідроспорудами, затоплення тощо).

Стратегією не передбачені роботи з капітального днопоглиблення, які б
спричиняли значне осадження та ресуспендування (що може обумовити появу
речовин, які негативно впливатимуть на екосистеми). Потенційним ефектом є
збільшення споживання кисню, що виникає внаслідок ресуспензії органічної
речовини і дрібних компонентів, але при незначних шляхових роботах з
підтримання габаритів суднового ходу, що передбачені Стратегією, такий
значний вплив не очікується.

Негативні наслідки для біорізноманіття та середовищ існування (зокрема,
суходільних) включають також появу потенційних бар’єрів для міграції та
розсіювання видів. Тому при виконанні заходів з реалізації Стратегії на цей
аспект необхідно звернути увагу.

Інфраструктурні заходи в мережі внутрішніх водних шляхів можуть мати
вплив на біорізноманіття та мережу природоохоронних територій, тому
підготовка кожного інфраструктурного проєкту повинна бути ретельно і
належним чином спланована і розглянута на ранніх етапах. Також кожна з
інфраструктурних активностей має бути компенсована, а негативний вплив –
мінімізований.

Вплив на культурну спадщину та матеріальні активи.
Цілі стратегічної екологічної оцінки: уникнути негативного впливу на

об’єкти української та світової культурної спадщини; мінімізація негативного
впливу на невідомі та нематеріальні об’єкти культурної спадщини, матеріальні
активи та іншу інфраструктуру.

Враховуючи локалізацію інфраструктури ВВШ, не очікується значних
додаткових прямих впливів на культурну спадщину. Проте, негативні наслідки
можуть виникнути на етапі будівництва інфраструктури і повинні бути ретельно
оцінені при видачі дозволів на проведення конкретних робіт.

Вплив на населення.
Цілі стратегічної екологічної оцінки: прямий або опосередкований вплив

на зайнятість; поліпшення соціальної згуртованості та сталої мобільності.
Загалом, заходи Стратегії сформульовані у контексті розвитку сталого

транспорту, відповідають відповідній європейській політиці та сприяють
розвитку водного громадського транспорту, ефективній
локальній/муніципальній логістиці, і очікується, що їх вплив буде позитивним.

Вплив на енергоефективність.
Цілі стратегічної екологічної оцінки: сприяти підвищенню рівня

енергоефективності транспорту.
Очікується, що Стратегія матиме значний позитивний вплив на

енергоефективність, оскільки сприяє впровадженню інтегрованого
транспортного планування, підвищенню енергоефективності при. Модернізація
річкового флоту, його відповідність базовим Європейським директивам
дозволить значно підвищити показники енергоефективності рухомого складу та
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портових споруд ВВТ. Реалізація інтегрованої екологічної політики у сфері
транспорту та модернізації флоту матиме значні додаткові позитивні інтегральні
ефекти на енергоефективність транспортного сектору України.

Вплив шуму
Цілі стратегічної екологічної оцінки: уникнути або мінімізувати

негативний вплив шуму транспорту на здоров’я та добробут людей.
Під час реконструкції та виконання будівельних робіт у навколишнє

середовище генеруватиметься шум з боку будівельної техніки, обладнання і
транспортних засобів, пов’язаних з діяльністю на будівельному майданчику.
Такий вплив є короткостроковим та реверсним.

Рівень шуму від ВВТ значно менший за інші види транспорту. Проте їх
рух може впливати на водно-болотних птахів та інші живі елементи водних
екосистем в періоди розмноження, гніздування тощо. Шум від роботи двигунів
впливає на водні екосистеми.

Шум від операційної діяльності портів, вантажних комплексів, де шум від
судна поєднується з існуючими шумами, що виникають внаслідок від руху
іншого транспорту та робочих машин, зокрема, легкових автомобілів і важких
транспортних засобів (вантажних автомобілів); дорожнього руху; при
переміщенні товарів причальними кранами, насосами; залізничного
транспортну впливатиме на міські поселення поблизу.

Під час реконструкції та проведення будівельних робіт відбуватиметься
генерація шуму в навколишнє середовище будівельною технікою, обладнанням і
транспортними засобами, пов’язаними з діяльністю на будівельному
майданчику.

Поводження з відходами
Цілі стратегічної екологічної оцінки: уникнути або мінімізувати негативні

наслідки утворення відходів.
Під час будівництва річкової транспортної інфраструктури основними

наслідками у частині виробництва відходів є значна кількість відходів
будівництва / знесення, які будуть можуть утворюватися. Неналежне
поводження з відходами може призвести до потенційного впливу на ґрунти і
водні ресурси. Збір та утилізація всіх видів відходів, що утворюються на
об’єкті, відповідно до всіх діючих норм і передового досвіду, допомагають
запобігти забрудненню навколишнього середовища. Транспортування усіх
утворених відходів з місця розташування та їх утилізація відповідно до
нормативних вимог та належної практики запобігає негативному впливу на
навколишнє середовище.

На етапі експлуатації порту (обслуговування обладнання, яке
використовується для здійснення діяльності та для обробки вантажів),
утворюються різні види відходів (осад з паливних резервуарів, утворені на
борту відходи, стічні води тощо). Відходи також можливі від суднових заходів у
порти. Очікується генерування значного обсягу відходів також під час
експлуатації судна. До таких відходів відносяться скло, олово, пластик, папір,
картон, сталеві банки, кухонний жир, кухонні і харчові відходи. Судна також є
джерелом стічних вод. Збільшення інтенсивності руху водних транспортних
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засобів може призвести до підвищення обсягів розміщення відходів і стічних
вод.

Стратегія вже містить заходи по недопущенню забрудненню: передбачає
низку заходів щодо забезпечення збору та утилізації сміття с суден ВВТ, що
сприяє вирішенню проблеми сміття. Реалізація вимог щодо наявності установок
для знезараження, відповідно положенням Закону України «Про внутрішній
водний транспорт» № 1054-IX від 3 грудня 2020 року, спричинить позитивний
кумулятивний вплив на потенціал управляння скидами з суден. В цьому
контексті реалізація заходів Стратегії значно позитивно вплине на потенціал
управління річковим та морським сміттям та забрудненням.

Вплив на здоров’я та безпеку людини
Цілі стратегічної екологічної оцінки: мінімізувати кількість смертельних

випадків на транспорті.
Негативний вплив на здоров’я очікується під час будівництва поблизу

будівельного майданчика. Інтегральні позитивні наслідки на здоров’я
очікуються від всього комплексу заходів, передбачених у документі державного
планування.

У табл. 6.1 підсумовано результати процедури оцінки Стратегії за цілями
стратегічної екологічної оцінки.
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Таблиця 6.1

Узагальнені результати процедури оцінки Стратегії за цілями стратегічної екологічної оцінки

Мета
Стратегії

ПОВІ
ТРЯ

ЗМІНА
КЛІМ
АТУ

ҐРУНТИ І ЗМІНИ
У

ЗЕМЛЕКОРИСТУ
ВАННІ

ВО
ДИ

МО
РЯ

СЕРЕДОВ
ИЩА

ІСНУВАН
НЯ,

ФЛОРА І
ФАУНА

ПРИРОДООХО
РОННІ

ТЕРИТОРІЇ

ЛАНДШ
АФТ

КУЛЬТУР
НА

СПАДЩИ
НА ТА

МАТЕРІА
ЛЬНІ

АКТИВИ

НАСЕЛЕ
ННЯ

ЕНЕР
ГІЯ

ШУ
М

ВІДХО
ДИ

ЗДОРО
В’Я ТА
БЕЗПЕ
КА

1. Створення
модернізован
ої,
технологічно
розвинутої,
ефективної та
гарантованої
публічної
інфраструкту
ри ВВТ для
загального
користування

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

- DI LT LO CU

+ DI
ST
LO
RE

0
- DI LT LO

CU
- DI ST LO RE
CU TR AC

- DI LT
LO CU

0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

2. Створення
оптимальної
логістичної
системи
завдяки
залученню
приватних
інвестицій у
розвитку
розвиток
логістичних
центрів

- DI IN
MT ST
LO RE
CU

+ DI ST
LO RE

- DI LT LO CU

+ DI
ST
LO
RE

0
- DI LT LO

CU
- DI ST LO RE
CU TR AC

- DI ST
LO RE
CU TR
AC

0
++ DI IN
MT ST LO
RE CU

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

- DI ST
LO RE
CU

+ DI ST
LO RE
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3. Створення
достатнього,
сучасного,
екологічного
та
енергоефекти
вного флоту,
а також
належним
чином

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

0

+ DI
ST
LO
RE

0 0 0 0 0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE
CU
TR

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

4.
Реорганізація
системи
державного
управління,
яка
забезпечує
сталий
розвиток
ВВТ та ВВШ,
зокрема
шляхом
усунення

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+ DI ST LO RE

+ DI
ST
LO
RE

+ DI ST LO
RE

0 0 0
+ DI ST
LO RE

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+
DI
ST
LO
RE

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

5.
Забезпечення
ефективного
менеджменту
та чіткої
адміністратив

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+ DI IN MT ST LO
RE CU

++
DI
IN
MT
ST
LO

++
DI
IN
MT
ST
LO

+ DI ST LO
RE

0 0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

Джерело: складено автором.
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Позначення:
Оцінки можливих позитивних і негативних впливів

ПОЗНАЧЕННЯ ПОЯСНЕННЯ

--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до мінімуму з
застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він став незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б
довести, або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

(?)
Значення впливу не може бути оцінено з певністю через відсутність даних про
компоненти навколишнього середовища, заплановану діяльність або з інших
причин.

DI / IN Прямий / Непрямий

LT/ MT/ ST / O
Довгостроковий (постійний 50-100 років) / Середньостроковий (10-15 років) /
Короткостроковий (3-5 років) / Випадковий (тимчасовий, 1 рік)

LO / RE Місцевий / Регіональний

CU / SI / TR Кумулятивний / Синергетичний / Транскордонний

AC Випадкова подія

Оцінка включає в себе величину та значення, в якісному та кількісному
відношенні, потенційних впливів (прямих та непрямих, тимчасових або
постійних, позитивних та негативних, короткострокових і довгострокових та
кумулятивних).
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування

Запропоновані заходи ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому
розділі звіту, та міжнародному, європейському досвіді.

СЕГМЕНТ
СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ

ОЦІНКИ

ЦІЛІ
СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ

ОЦІНКИ

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА
ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ

НАСЛІДКІВ
Загальна
інформація

Усі наведені нижче Реалізація Стратегії має узгоджуватися з іншими
стратегіями розвитку країни.
Імплементувати базові Європейські директиви в
галузи ВВТ та навколишнього середовища.
Запровадити процедуру ОВД для проектів,
пов'язаних з модернізацією та розвитком
інфраструктурних об'єктів, що мають
реалізовуватися відповідно завдань та заходів
Стратегії.
Порти і термінали повинні стати партнером у
розробці «зеленої» системи ВВТ. Це стосується
створення приймальних споруд для відходів
суден в районах портів і терміналів,
встановлення бункерних установок для
альтернативних чистіших видів палива,
забезпечення береговою енергією річкових
суден та підвищення ефективності роботи
портів, особливо у питаннях покращення якості
повітря та води. Особливо це стосується портів і
терміналів, розташованих у центрах міст, де
також повинні враховуватися вимоги до рівня
шуму транспорту, що рухається через міські
мережі [28]1.

Повітря і зміна
клімату

Звести до мінімуму
ризик потенційного
впливу на якість
повітря.
Адаптувати
транспортну
інфраструктуру до
зміни клімату.
Скорочення викидів
парникових газів

Нові інфраструктурні проєкти мають включати
операційні стратегії для управління
екстремальними погодними явищами та змінами
кліматичних умов.
Реалізувати процедури управління якістю
повітря, що застосовуються до річкового флоту,
стівідорних компаній, операторів берегової
діяльності ВВТ.
Засоби зберігання та обробки сухих сипучих
матеріалів в портах та терміналах мають
застосовуватися з метою мінімізації викидів
пилу різного походження.
Розробити нові споруди на портах та терміналах,
щоб мінімізувати відстань від суден, що
вивантажуються, та навантажувальних
майданчиків до складських приміщень.
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Ґрунти і зміни у
землекористуванні

Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на ґрунти

Обмежити трансформацію цінних прибережних
територій, або, якщо це неможливо, обмежити
перепланування для втручань з боку
транспортної інфраструктури.
Розробити плани боротьби з ерозією та
відкладеннями для заходів з будівництва у
річкових портах.

Води і моря Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на водні та морські
ресурси

Стратегія не передбачає прямого впливу на
морське довкілля.

Середовища
існування, флора та
фауна,
природоохоронні
території і
ландшафт

Уникнення
несприятливого
впливу на визначені
міжнародними і
національним
нормами
природоохоронні
території.
Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на середовища
існування, види
тварин і ландшафт

Нові розробки повинні уникати об’єктів
визначених міжнародними і національним
нормами природоохоронних територій та інших
встановлених і вразливих об’єктів, зокрема, при
можливості, об’єктів, Смарагдової мережі, ВБУ
міжнародного значення. Слід уникати
надмірного освітлення, шумів, аби мінімізувати
вплив на птахів.
Потенційний вплив на берегову рослинність,
водно-болотні угіддя, рибальство, птахів й
інших чутливих водних і прибережних
середовищ існування під час будівництва та
експлуатації портів має бути повністю оцінено з
особливою увагою до районів з високою
цінністю біорізноманіття або тих, які необхідні
для виживання критичної флори і фауни, або
флори і фауни під загрозою зникнення. Глибина
каналів/акваторій має розглядатися на етапі
проєктування з точки зору руйнування
середовища існування та кількості й характеру
днопоглиблювальних робіт. Необхідно вживати
спеціальних заходів щодо запобігання та
зменшення впливу від вибухових робіт, які
можуть викликати значні наслідки для морських
організмів та їх середовищ існування під час
будівництва.
Портові споруди, які застосовуються для
очищення або ремонту баластних баків, мають
бути обладнані відповідними приймальними
засобами, здатними запобігати потраплянню
інвазійних видів. Технології обробки можуть
включати технології, що застосовуються до
інших стоків, прийнятих у портових
приймальних засобах, або більш специфічних
методів, таких як фільтрація, стерилізація
(наприклад, з використанням озону чи
ультрафіолетового світла), або хімічна обробка
(наприклад, біоциди).
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Культурна
спадщина та
матеріальні активи

Уникнення
негативного впливу
на об’єкти
української та
світової культурної
спадщини.
Мінімізація
негативного впливу
на невідомі та
нематеріальні
об’єкти культурної
спадщини,
матеріальні активи
та іншу
інфраструктуру

Діяльність повинна уникати впливу на об'єкти
української та світової культурної спадщини та
інші встановлені і вразливі об’єкти, потенційно,
включаючи, підводні.
У разі археологічних знахідок (у т.ч підводних)
призупиняти роботи та повідомляти компетентні
органи, які вживатимуть подальші дії відповідно
до своїх повноважень.

Населення Сприяння прямому
або
опосередкованому
впливу на
зайнятість.
Поліпшення
соціальної
згуртованості та
стабільної
мобільності

Інформувати громадськість про місцевий і
регіональний рівні щодо реалізованої стратегії /
планів.

Енергоефективність Сприяння і
підвищення
енергоефективності
транспорту

Сприяти використанню відновлюваних джерел
енергії для стаціонарних об’єктів, електричні
двигуни та водневі технології для рухомого
складу, рекуперацію тепла та інші
енергозберігаючі технології.

Шум Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
шуму від
транспорту на
здоров’я та
добробут людей

Зменшення шуму в портах включають:
- вибір обладнання з більш низькими
рівнями звукової потужності;
- установка глушників для вентиляторів;
- встановлення відповідних глушників на
вихлопних газах двигунів і компонентів
компресора;
- підвищуючи акустичні характеристики
побудованих будівель, застосовуємо
звукоізоляцію;
- встановлення акустичних бар’єрів без
зазорів для мінімізації передачі звуку через
бар’єр. Бар’єри повинні бути розташовані
якомога ближче до джерела або до місця
розташування рецептора, щоб бути
ефективними;
- обмеження часу роботи для окремих
видів обладнання або операцій, особливо
мобільних джерел, що працюють у житловій
забудові;
- повторне розміщення джерел шуму до
менш чутливих областей, щоб скористатися
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перевагою відстані та екранування;
- розміщення постійних об’єктів за межами
житлової забудови, якщо це можливо;
- використання природного рельєфу як
шумового буфера при проектуванні об’єкта.

Для планування розвитку рухомого
складу обирати електричні двигуни, враховувати
режим «тиші» для цінних водних природних
об’єктів в плануванні логістичної діяльності.

Відходи Уникнення або
мінімізація
негативних
наслідків утворення
відходів

Збудувати на базі причалів ДП «Адміністрація
річкових портів» споруд для приймання
суднових відходів
Запровадити технології роздільного збору сміття
на всіх технологічних ланках ВВТ.
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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)

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

Постановою КМУ від 12.06.1996 № 640 визначений Перелік внутрішніх
водних шляхів, що належать до категорії судноплавних.

Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України, розроблена
на виконання ст. 5 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», є
основою для планування розвитку ВВТ України, 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 та технологічно вдосконалених
внутрішніх водних шляхів та навігаційних засобів на річках, створення
багатофункціональних портових хабів, допоміжної інфраструктури, а також
створення сучасного, енергоефективного та екологічного «зеленого»
вантажного флоту.

Запропонований проєкт Стратегії містить аналіз поточного стану справ та
тенденції розвитку внутрішнього водного транспорту в Україні; мету та основні
цілі Стратегії; основні завдання реалізації Стратегії; очікувані результати;
фінансове забезпечення реалізації Стратегії; положення щодо моніторингу
впровадження Стратегії і виконання її заходів.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої
Стратегії, визначений за результатами стратегічної екологічної оцінки, тобто
такий, що ґрунтується на запропонованих у розділі 7 заходах запобігання,
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу
державного планування.
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У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 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 в наслідок занепаду інфраструктури ВВШ тощо.

Альтернатива 2: Варіант «Згортання» передбачає відмову від
експлуатації ВВШ, зокрема, на ділянках Дніпра в зв’язку із можливим в
майбутньому спуском Дніпровських водосховищ.

Нижче представлені SWOT – аналізи для цих двох альтернатив (табл. 8.1,
8.2).

Таблиця 8.1
SWOT – аналіз Альтернативи «Нульовий сценарій. Стагнація»*

Сильні сторони Слабкі сторони
Мінімальні витрати.
Нульові трансакційні витрати.
Підтримання вантажообігу на
сучасному рівні або слабкий зріст.
Забезпечення інтересів основних
зернотрейдерів.

Обмеження розвитку галузі.
Занепад водного пасажирського
транспорту.
Повільне руйнування водної
транспортної інфраструктури.

Можливості Загрози
Стабілізація сучасного рівня
розвитку.
Не реалізація прогресивних сторін
реформи ВВТ та положень Закону
України «Про внутрішній водний
транспорт»

Загроза техногенної катастрофи.
Стагнація рухомого складу, річкового
флоту.
Продовження повзучої кризи водних
екосистем Дніпра.

* Джерело: складено автором.

Альтернативи 1 та 2 у цілому суперечать Національній транспортній
стратегії України на період до 2030 року, Пріоритетам Національної
економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, Закону України «Про
внутрішній водний транспорт».

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.
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Таблиця 8.2
SWOT – аналіз Альтернативи «Згортання»*

Сильні сторони Слабкі сторони
Мінімізація витрат на розвиток
галузі.
Підвищення потенціалу відновлення
екосистем Дніпра.
Розвиток альтернативних галузей
транспорту

Згортання водного транспорту та вже
існуючих логістичних зон вздовж
ВВШ.
Втрати для існуючого бізнесу.
Необхідність значних інвестицій для
зміни типу внутрішніх водних
шляхів.

Можливості Загрози
Відновлення швидкості течії.
Розширення екологічних проєктів і
зон.

Згортання водного транспорту на
користь більш забруднюючих видів
транспорту.
Забруднення акваторій Чорного моря
внаслідок спуску водосховищ.
Радіоактивне забруднення.
Створення значних заболочених зон.
Зміна клімату.
Загрози водопостачанню.

* Джерело: складено автором.

У процесі стратегічної екологічної оцінки на рівні держави, а також у
розрізі регіонів опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов
життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з
природоохоронним статусом.

У процесі оцінювання встановлено брак статистичної інформації щодо
стану здоров’я населення та його співвідношенням з даними по окремим
трансформаціями природних комплексів – сегментів стратегічної екологічної
оцінки.

Однак, глибокий аналіз доступної інформації стосовно вищенаведеного
дав змогу охарактеризувати поточний стан довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану для випадку, якщо документ
державного планування не буде затверджено. Оцінено стан довкілля, умови
життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно
зазнають впливу, а також ідентифіковано екологічні проблеми, у тому числі
ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проєкту Стратегії, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом.
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення

Моніторинг впливу на довкілля, безпеку життєдіяльності та здоров’я
населення проєкту Стратегії є ключовим у процесі стратегічної екологічної
оцінки. Інформація, отримана у результаті моніторингу, дозволить Міністерству
інфраструктури України відстежувати вплив документу державного планування
на навколишнє природне середовище і здоров’я населення, оцінити
ефективність заходів із запобігання та пом’якшення наслідків, виявляти
непередбачені у звіті наслідки і керувати будь-якими невизначеностями, що
виникають в оцінюваному процесі, зокрема, попереджувати небажаний вплив.

Для визначення процедури моніторингу розглянуто: екологічні цілі та
показники моніторингу; імовірні значні впливи, виявлені у процесі стратегічної
екологічної оцінки; заходи.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, що пропонується в цьому звіті,
враховує процедури, які вже встановлені в країні у рамках інших напрямів
політики, зокрема, державної екологічної політики України та норм
законодавства щодо спостереження, прогнозування, обліку та інформування в
галузі навколишнього природного середовища (табл. 9.1). Крім того, заходи,
передбачені у проєкті Стратегії щодо поліпшення збору даних, забезпечують
можливість моніторингу реалізації та наслідків цього стратегічного документу.

Таблиця 9.1
Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для

довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Сегменти

екологічної оцінки
Цілі стратегічної
екологічної оцінки

Показники
моніторингу

Цільові значення

Атмосферне повітря
і зміна клімату

Скорочення викидів
забруднюючих речовин
і парникових газів у
атмосферне повітря.
Адаптація транспортної
інфраструктури до
зміни клімату

Кількість викидів
забруднюючих речовин
і парникових газів від
пересувних і
стаціонарних джерел
забруднення (т)
Динаміка зміни клімату

Стала тенденція до
щорічного скорочення

Зниження частоти та
ймовірності
надзвичайних ситуацій

Ґрунти і зміни у
землекористуванні

Попередження або
мінімізація негативного
впливу на ґрунти,
мінімізація
фрагментації і
консолідація земель

Площа знищеного
/перетворено
рослинного покриву та
екологічна
збалансованість
землекористування (га)
Вилучення земель під
транспортну
інфраструктуру (га)

Екологічна
збалансованість
землекористування.

Водні ресурси і моря Попередження або
мінімізація негативного
впливу на водні ресурси

Якість/статус/клас води
Кількість випадків
забруднення водних
джерел

1-й клас якості вод

Скорочення у динаміці
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Середовища
існування, флора і
фауна, території, що
підлягають
особливій охороні та
ландшафт

Попередження або
мінімізація негативного
впливу на місця,
визначені
міжнародними угодами,
і природоохоронні
території
Попередження або
мінімізація негативних
впливів на важливі
місця існування, види
флори і фауни,
ландшафт

Фрагментація
середовищ існування

Кількість знищених
(загиблих) тварин і
рослин, зменшення
природного середовища
існування (в га)

Збільшення частки
природоохоронних
територій відповідно до
індикаторів Цілей
сталого розвитку
Скорочення у динаміці

Культурна
спадщина і
матеріальні активи

Попередження
негативних впливів на
об’єкти української та
світової культурної
спадщини

Наближеність і
доступність
транспортної
інфраструктури

Скорочення часу на
подорож до об’єктів
української та світової
культурної спадщини у
динаміці

Населення Прямий або
опосередкований вплив
на зайнятість
Поліпшення соціальної
згуртованості та сталої
мобільності

Інвестування у
транспортну
інфраструктуру

Збільшення обсягів
інвестицій у динаміці

Збільшення обсягу
пасажирських
перевезень

Здоров’я населення
і безпека

Мінімізація негативних
впливів на здоров’я і
добробут населення

Збільшення тривалості
життя, захворюваності

Скорочення у динаміці

Енергоефективність Сприяння і підвищення
енергоефективності

Загальне споживання
енергії флотом та
інфраструктурою

Збільшення питомих
показників
енергоефективності.

Шум Попередження або
мінімізація негативного
впливу шуму на
екосистеми та здоров’я
людей

Рівень шуму від
рухомого складу та
інфраструктури

Зниження рівня шуму

Відходи Попередження або
мінімізація утворення
відходів та оптимізація
поводження з відходами

Обсяг утворення , збору
відходів на ВВТ

Скорочення обсягів
відходів, забезпечення
збору та переробки
відходів.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення ґрунтується на показниках
ефективності впровадження заходів проєкту Стратегії за визначеними у
документі очікуваними результатами. Вищенаведений перелік показників
моніторингу наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не є виключним і буде
деталізований в рамках окремих проєктів.
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення

Проєкт Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України,
містить виключно першочергові завдання та заходи, що стосуються, виключно
річок Дніпро та Південний Буг. Географічна локалізація заходів свідчить по те,
що вони не матимуть будь-якого транскордонного впливу.

Разом з тим, оскільки Україна ратифікувала Конвенцію про оцінку впливу
на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенцію Еспо) і
Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Київський протокол), по
кожному конкретному новому інфраструктурному проєкту, що
реалізовуватиметься в контексті Стратегії, буде виконана відповідна процедура
відповідно до Конвенції / Протоколу, під час розроблення конкретних
інфраструктурних проєктів.
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11. Резюме нетехнічного характеру інформації

11.1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок
з іншими документами державного планування

Міністерством інфраструктури України розроблено проєкт Стратегії
розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року з
планом заходів з її реалізації.

Проєктом Стратегії визначаються концептуальні засади розвитку ВВТ
України. Основною метою Стратегії є створення конкурентоспроможного,
безпечного і привабливого для бізнесу внутрішнього водного транспорту, що
задовольняє потреби ринку вантажоперевезень.

Проєкт Стратегії розроблений на виконання статей 5, 7, 11 Закону України
«Про внутрішній водний транспорт» №1054-IX від 03.12.2020, є основою для
планування розвитку внутрішнього водного транспорту України. Розвиток ВВТ
визначено одним із пріоритетів Національної транспортної стратегії України на
період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30.05.2018 № 430, та Національної економічної стратегії на період до 2030
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 №
179.

11.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено

Забруднення повітря є нагальною проблемою для України. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, у рік тут від забруднення повітря
передчасно помирає 124 людей із 100 тис. мешканців, що є вчетверо більше, ніж
у п’яти найчистіших країнах планети. За співвідношенням смертності до
кількості населення Україна – одна з країн із найбільш забрудненим повітрям із
160 досліджених.

Загалом викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та
пересувних джерел забруднення в 2020 році складали 4017,3 тис. т, з них від
стаціонарних – 55,7 %, від пересувних – 44,3 %.

За існуючих тенденцій і припущення, що документ державного
планування не буде затверджено, прогноз викидів забруднюючих речовин та
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря свідчить про збереження тенденції
мінімального скорочення обсягів викидів, що не відповідає сучасним
міжнародним вимогам щодо розбудови «безвуглецевої економіки», Стратегії
«Зеленого курсу» ЄС. Прогноз викидів інших забруднюючих речовин у
атмосферне повітря також свідчить про збереження наявної тенденції
скорочення обсягів викидів усіх забруднюючих речовин, за винятком цинку.

Україна належить до країн із середнім рівнем вразливості до зміни
клімату, проте вони вже даються взнаки і виявляють себе у скороченні
тривалості зимових періодів, почастішанні посух та проявів інших аномальних
природних явищ - суховіїв, злив, повеней, підтоплень, тощо. Зміна клімату
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тягне за собою не лише згубні наслідки для довкілля, але й низку загроз
пов’язаних із продовольчою безпекою, впливом на здоров’я, перешкоджає
реалізації принципів та умов сталого розвитку.

Попри всі масштабні міжнародні та національні кліматичні ініціативи
останніх десятиліть, лише за в період 2011-2015 рр. глобальна середньорічна
температура приземного шару атмосфери року зросла на 0,2 °С. В Україні
впродовж останнього десятиріччя середньорічна температури приземного шару
атмосфери зросла на 0,6 °С.

Обсяг викидів СО2 в атмосферу постійно зростає і нині сягає 35 млрд. тон
щорічно, при цьому лише 0,5 млрд. - природного походження. Відтак загалом
97 % експертів світу впевнені, що саме людська діяльність спричиняє до
глобального потепління та спричиненої ним зміни клімату. Слід зауважити, що
Україна, з обсягом щорічних викидів приблизно в 300 млн. т. у вуглецевому
еквіваленті, належить до найбільших емітентів парникових газів.

В Україні склався надзвичайно високий рівень освоєння життєвого
простору: до господарського використання залучено біля 65 % її території, де
тільки 21,3 млн. га (35,3 %) – екологостабілізуючих угідь. В цілому, забудовані
території продовжували розширюватися за рахунок всіх інших категорій земель,
за винятком лісів і акваторій водних об'єктів.

Структура земельного фонду України та її зміни за видами основних
земельних угідь та економічної діяльності свідчать про значну розораність та
сільськогосподарську освоєність території, показники яких перевищують
екологічно обґрунтовані межі.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу України, ст. 4 Водного
кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями,
річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а
також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами
вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також
землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних
шляхів; штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських
портів.

Поверхневі прісні водні об’єкти України вкривають 24,1 тис. км2, або 4,0
% загальної території (603,7 тис. км2) держави. Серед усіх річок України
найбільшу водозбірну площу має Дніпро – 296,317 тис. км2 у межах держави. За
загальною площею водозбору Дніпро посідає третє місце в Європі. Згідно з
цими розрахунками загальні відновні водні ресурси України становлять 175,3
км3 на рік, з яких 97 % формується за рахунок поверхневого річкового стоку і
лише 3 % (5 км3) за рахунок підземних вод.

На одного жителя України припадає в середньому лише 1 тис. м3

місцевого стоку, тоді як, наприклад, у Канаді цей показник становить 94,3 тис.
м3, Росії — 31,0 тис. м3, США— 7,4 тис. м3, Німеччині — 1,9 тис. м3.

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид забруднених
комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні
об'єкти та через систему міської каналізації, а також надходження до водних
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об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води із
забудованих територій та сільгоспугідь.

Згідно прогнозів до 2040 р. у північній частині України не передбачається
різких кліматичних змін: зростання температури не перевищить 1,1–1,4°С за
усіма сценаріями, а сумарна кількість річних опадів не зміниться. Середній
річний стік у басейнах Десни, Прип’яті, Верхнього Дніпра залишиться без
помітних змін. У внутрішньорічному розподілі стоку річок цього регіону
спостерігатиметься незначне збільшення стоку у зимові місяці і ранньою
весною з максимумом у березні–квітні. Влітку очікується зменшення стоку, втім
воно не буде суттєвим щодо референтного періоду 1981–2010 рр.

Станом на 01.01.2021 природно-заповідний фонд України має в своєму
складі 8633 території та об’єктів фактичною площею 4,105 млн. га та 402,5 тис.
га в межах акваторії Чорного моря.

Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 2021 року Україна має
завершити створення Смарагдової мережі. Мережа має мету зберегти види та
екосистеми, які були визнані рідкісними на рівні всієї Європи. Їхній перелік
доступний у Резолюціях 4 та 6 Бернської конвенції. З 377 територій близько 20
приурочені до ВВШ по Дніпру.

Території Смарагдової мережі розташовані вздовж судноплавних шляхів
р. Дунай, та «морських шляхів»: Система Дунайських озер (UA0000142),
Дунайський біосферний заповідник (UA0000018) тощо. Також території
(акваторії),через які проходять «інші річкові шляхи України», Постанови КМУ
№ 909 від 30 вересня 2020 «Про внесення змін до переліку внутрішніх водних
шляхів, що належать до категорії судноплавних»: Нижньодністровський
національний природний парк (UA0000039), Хотінський НПП (UA0000045),
НПП «Подільські Товтри» тощо.

Видатними ВБУ, пов’язаними з ВВШ в Україні є: на півночі – долини
річок Прип’ять та Десна, вздовж Дніпра – Київське, Канівське, Кременчуцьке та
Каховське водосховища, в Причорномор’ї – дельта Дунаю, придунайські
лимани, Дніпро-Бузький лиман.

Найбільше пам’яток, внесених до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, розташовано в Дніпропетровській (20 % всіх пам’яток,
внесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України), Автономній
Республіці Крим (12 %), Одеській області (11 %), Харківський (10 %) областях,
м. Київ (11 %) – частина цих терирорій приурочена до ВВШ України. Багаті
об’єктами культурної спадщини також Запорізька, Черкаська, Чернігівська
області. В кожній із цих областей розташовано близько 7 % об’єктів культурної
спадщини, що перебувають на державному обліку.

Серед історичних ареалів, що розташовані поблизу ВВШ України слід
зазначити: м. Кременчук (Полтавська обл.); м. Каховка (Херсонська обл.), м.
Берислав (Херсонська обл.), м. Кам’янське (Дніпродзержинськ)
(Дніпропетровська обл.), м. Нова Каховка (Херсонська обл.) м. Херсон, м.
Запоріжжя, м. Київ, м. Вознесенськ (Миколаївська обл.), м. Ізмаїл (Одеська
обл.), м. Дніпропетровськ (центральний історичний ареал).
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Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 січня 2021 р.
становила 41 588 354  осіб. Упродовж 2020 р. чисельність населення
скоротилася на 314 062 осіб. 2020 р. характеризувався складною демографічною
ситуацією серед населення країни в умовах військових дій на Сході країни, які
пов’язані з проведенням операції об’єднаних сил.

Погіршення економічної ситуаціях в державі є причиною трудової
міграції населення, особливо транскордонних зон. Протягом останніх кількох
років самооцінка здоров’я жителями України поступово підвищується: якщо в
2013-2015 роках тільки 40 % українців вважали себе здоровими, то починаючи з
2016 року цей показник зростав, і наразі близько половини громадян оцінюють
стан власного здоров’я як добрий. Згідно з даними дослідження 2020 року, 49 %
опитаних оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше (а 13 % – як
погане або дуже погане).

Енергоємність ВВП – це відношення загальних обсягів споживання
енергоресурсів до ВВП. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у
2019 році енергоємність ВВП України була у 2,7 утричі вищою, ніж у Польщі та
у 3,3 рази вище, ніж у Німеччині. Загальне первинне споживання енергії у 2019
р.: 93,5 млн тне (-4,7 % порівняно із 2018 роком). Кінцеве споживання енергії
(TFC): 49,4 млн тне (-4,1 % порівняно із 2018 роком).

Висока енергоємність підприємств призводить до надмірного споживання
енергії всією країною. Оскільки власного виробництва енергії не вистачає для
забезпечення потреб країни, Україні доводиться її імпортувати. Наприкінці 2018
року Україна імпортувала 36 % усієї необхідної їй енергії. У сучасних
геополітичних умовах залежність від імпортних енергетичних ресурсів означає
політичну та економічну небезпеку.

Шумове забруднення – форма фізичного антропогенного впливу на
навколишнє середовище через перевищення природного фонового рівня
інтенсивності шуму або його нормального повторювання і викликає при
короткочасній тривалості неспокій, а при тривалій – пошкодження органів або
загибель організмів. Природний шум навколишнього середовища варіює в
межах 35 - 60 дБ. Але до цього фону додаються все нові децибели, здебільшого
техногенного походження, внаслідок чого рівень шуму часто перевищує 100 дБ.

Хоча, можливі акустичні впливи ВВТ на водне середовище від рухомого
складу на внутрішніх судноплавних шляхах, акустичний вплив ВВТ на
атмосферу слід визначити незначним у порівнянні з впливом інших видів
транспорту, зокрема автотранспорту, залізниці, акустичним впливом авіаційного
транспорту.

Щороку в Україні утворюється до 500 тис. тонн твердих побутових
відходів (ТПВ). Збільшення показників утворення відходів пов’язане з
підвищенням рівня життя, враховуючи співвідношення між динамікою ВВП на
душу населення та рівнями питомого утворення відходів. За різними даними,
рівень переробки ТПВ в Україні коливається від 3 до 8 %, тоді як для країн
Європейського Союзу він складає до 60 % ТПВ1. При цьому більше 90 % ТПВ
спрямовується на полігони та несанкціоновані звалища. Згідно з офіційними
розрахунками, 10 000 га землі зайнято близько 6 700 полігонами та звалищами,
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хоча неофіційні показники можуть бути навіть ще вищими. Проте, за оцінками
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, існує потреба щонайменше у 626 нових полігонах
твердих відходів.

11.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Реалізація цілей Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту
України на період до 2031 року, її завдань, мети та плану заходів з її реалізації
визначають конкретні напрями діяльності і охоплюють більшу частину регіонів
України.

По-перше, це група областей на території яких розтасовані «Ділянки
річкових шляхів України, що включені до Європейської угоди про
найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення як елементи
мережі водних шляхів категорії Е (крім ділянок з морським характером)». Це
області Дніпровського водного шляху (Київська, Чернігівська тощо) та області,
де розташований внутрішній водний шлях по Південному Бугу.

По друге, це Дунайський водний шлях, який розташований в Одеські
області.

По-третє, це території областей, де розташовані інші внутрішні водних
шляхи, що належать до категорії судноплавних, що визначені поставною КМУ
від 12.06.1996 р. № 640, та не можуть бути виключені з позицій розвитку ВВТ в
подальшій перспективі (рис. 11.1).

Вінницька                  

Волинська                  

Дніпропетровська                  

Запорізька                  

Івано-Франківська                  

Київська                  

м. Київ                  

Кіровоградська                  

Миколаївська                  

Одеська                  

Полтавська                  

Ровенська                  

Херсонська                  

Черкаська                  

Чернівецька

Чернігівська                  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

  Інші ВВШ Дніпро

  Дунай Дніпро+Інші ВВШ
Рис. 11.1. Графік залучення областей України, в реалізацію Стратегії розвитку

внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року Джерело: складено автором.

Інтегрована оцінка виливу базових цілей Стратегії на території (регіони)
України показана в табл. 11.1

Таблиця 11.1
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Оцінка інтегрального (сумарного) впливу заходів щодо реалізації цілей
Стратегії на потенційні територій*

Територія впливу
(регіон)

Ціль Стратегії
1.

Створення
модернізованої,
технологічної,
ефективної та
гарантованої
публічної

інфраструктури
на ВВШ

2.
Створення
оптимальної
логістичної
системи

3.
Створення
достатнього,
сучасного,

екологічного та
енергоефективн

ого флоту

4.
Реорганізація

системи
державного
управління

5.
Забезпечення
ефективного
менеджменту

Вінницька        В, АК  

Волинська        В, АК  

Дніпропетровська  В, З  З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Запорізька  В, З  З, Н, П  АК,В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Івано-Франківська        В, АК, Н  

Київська   В, З   З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

м. Київ   В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Кіровоградська     З, Н, П  АК, В , Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Миколаївська   В, З  З, Н, П  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Одеська        В, АК  

Полтавська  В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК  В, АК, Н

Ровенська        В, АК  

Херсонська   В, З   З, Н, П  АК,В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

Черкаська      В, АК  

 Чернівецька        В, АК, Н  

Чернігівська   В, З   З, Н  АК, В, Н  В, АК, Н  В, АК, Н

--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до мінімуму з
застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він став незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б довести,
або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

Об'єкти впливу: В – водне середовище, АК – атмосфера, клімат, З – землі, П –
території з природоохоронним статусом, Н – здоров`я населення

Джерело: складено автором

11.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом

Інтегральна оцінка впливів заходів щодо реалізації цілей Стратегії на
територіях з природоохоронним статусом представлена на табл. 11.2.

Таблиця 11.2
Оцінка інтегральних впливів заходів щодо реалізації цілей Стратегії на

території територій з природоохоронним статусом
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Територія впливу

Ціль Стратегії
1.

Створення
модернізова

ної,
технологічно
ї, ефективної

та
гарантованої
публічної

інфраструкту
ри на ВВШ

2.
Створе
ння

оптима
льної
логісти
чної
систем

и

3.
Створення
достатнього
, сучасного,
екологічног

о та
енергоефект

ивного
флоту

4.
Реорганізац
ія системи
державного
управління

5.
Забезпече

ння
ефективно

го
менеджме

нту

Чорнобильський біосферний
заповідник

Г, О Г Г

Міжрічинський РЛП Г Г

Дніпровсько-Орільський
природний заповідник

Г, О Г Г Г Г

Канівський природний
заповідник

Г, Р Г Г Г Г

НПП «Білобережжя Святослава» Р Г Г

РЛП «Кременчугські плавні» Г, О Г Г

Національний природний парк
«Нижньодніпровський»

Г, О, Р Г О, Р Г Г

Чорноморський біосферний
заповідник.

Г, О Г, О Г Г

--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до
мінімуму з застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він став
незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було б
довести, або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

Влив на: Г. – водні екосистеми; О – орнітофауна; Р – рослинні комплекси.
Джерело: розроблено автором

Забезпечення збереження природних оселищ та природної фауни і флори
на території України відбувається шляхом визначення територій Смарагдової
мережі в межах України та їх збереження. Процес визначення та збереження
територій Смарагдової мережі в Україні лише набуває інституціонального
підґрунтя згідно з вимогами Конвенції про охорону дикої флори та фауни і
природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції) та з
урахуванням вимог Директиви № 2009/147/ЄС про збереження диких птахів та
Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної
фауни і флори.

Сьогодні екосистемі річки Дніпро завдано значної шкоди. Висока
сільськогосподарська освоєність, скидання стічних вод, інтенсивна забудова
прибережних смуг та інше призводить до інтенсифікації процесів
антропогенної евтрофікації у водах каскаду дніпровських водосховищ і без
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впровадження необхідних природоохоронних заходів настане час, коли ці
процеси стануть вже незворотними. У водосховищах процеси антропогенної
евтрофікації досягають меж, які перевищують можливість самоочищення
природних вод в процесі природного біотичного кругообігу.

11.5. 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

Проєкт Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України,
розроблена на виконання ст. 5 Закону України «Про внутрішній водний
транспорт», є основою для планування розвитку ВВТ України, 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 та технологічно
вдосконалених внутрішніх водних шляхів та навігаційних засобів на річках,
створення багатофункціональних портових хабів, допоміжної інфраструктури, а
також створення сучасного, енергоефективного та екологічного «зеленого»
вантажного флоту.

Розвиток внутрішнього водного транспорту визначено одним із
пріоритетів Національної транспортної стратегії України до 2030 року,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №
430, та Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179.

До нарізних зобов’язань в сфері охорони навколишнього середовища
належать: Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (№ 1264-XII від 26.06.91); Закон України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№
2697-VIII від 28.02.2019); Закон України Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2030 року від 28.02.2019
2697-VIII.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є
Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції
про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті
(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від
01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і
програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою
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про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від
20.03.2018).

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним
кодексом України. Правові засади у сфері поводження з відходами
забезпечуються Законом України «Про відходи» та іншими законодавчими
актами, що були розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи
мінімізації утворення відходів,

Проєкт Стратегії розроблений з урахуванням зобов’язань України у сфері
охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням негативному впливу
на здоров’я населення, зокрема: Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку», який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та
поширюється на документи державного планування, які стосуються, окрім
іншого, транспорту; Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції
про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті,
ратифіковано Законом України від 01.07.2015 № 562-VIII; положень статті 363
Глави 6 «Навколишнє середовище» і Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, в т.ч. Директиви
2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001 про оцінку
впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище.

11.6. 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

Вплив на якість повітря під час будівельних робіт у портах може
проявитися у вигляді завислих частинок (пилу) і вихлопних газів, які
генеруються при проведенні земляних робіт, необхідних для будівництва порту
(або водних шляхів). Під час експлуатації техніки, необхідної для будівництва
запланованого проєкту та під’їзних шляхів, а також при доставці та / або
відвантаженні матеріалів, техніки найчастіше використовують викопне паливо,
яке у процесі горіння спричиняє такі викиди: двоокис сірки (SO2), оксиди азоту
(NOx), оксиди вуглецю (CO, CO2), леткі органічні сполуки (VOCs), поліциклічні
вуглеводні (PAH) і тверді частинки (PM).

В процесі експлуатації портових потужностей очікуються викиди СО,
NOx, SO2, PM, VOCs від джерел у портах (підйомники (крани) і обслуговуючі
маніпулятори, дороги, залізничні та внутрішні водні шляхи, пункти перевалки,
котельні тощо). Вплив порту на якість повітря поблизу населених пунктів, як
правило, залежить від типу і масштабу операцій у порту і віддалі від
забудованих територій до порту. Збільшення кількості товарів призведе до
збільшення викидів забруднюючих речовин, таких як NOx, SO2 і твердих
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частинок (пилу), відповідно і збільшення перевезень та перевалки вантажів, не
дивлячись на прогрес щодо підвищення енергоефективності механізації та
зниженні викидів забруднюючих речовин.

Також портові транспортні засоби чинять істотний вплив на загальну
кількість викидів. Вантажопідйомники, обладнання щодо обробки вантажів,
залізничні локомотиви складають 40%, 23% та 4% оксиду азоту відповідно,
порівняно із 32% від викидів океанічними суднами. Порт Готенбург (Швеція)
здійснив оцінювання та дійшов висновку, що 70% портових шкідливих викидів
діоксиду вуглецю припадає на їх вантажне обладнання.

Перевантаження сипучих вантажів вважається потенційним джерелом
забруднення, необхідно вжити усіх охоронних заходів (наприклад,
розвантаження з меншої висоти, використання лійок), щоб завантаження такого
типу вантажу супроводжувалося меншими викидами пилу. Щодо інших типів
перевалочних вантажів (змішаних, рідких, хімікатів) значного впливу на якість
повітря не очікується. З точки зору сталого розвитку транспорту, розбудова
залізниць і внутрішніх водних шляхів відповідає стратегії сприяння
мультимодальному транспортуванню та скорочення трафіку доріг як
найбільшого забруднювача шляхом впровадження енергоефективнішого
залізничного і річкового транспорту. Додаткові позитивні впливи очікуються від
впровадження управління активами і життєвого циклу інфраструктури
(модернізації флоту і транспортних технологій усіх видів транспорту),
підвищення енергоефективності на транспорті (підтримка модальних
перевезень немоторизованим, електричним транспортом (залізничним,
легкорейковим, водним)) та імплементація інтегрованої екологічної політики на
транспорті (контроль забруднення повітря і шуму на транспорті).

Логістична відповідність одного річкового каравану (2 баржі+буксир)
залізничному складу в 100 вагонів або 250 вантажівкам з зерном по викидам в
атмосферу. Переорієнтація вантажів на річкове перевезення призведе до
зниження завантаження наземної та припортової транспортної
інфраструктури. 1 млн. тон вантажів перевезених річкою зменшує витрати на
ремонт доріг на суму до 1 млрд. грн. При цьому забруднення від будівельних
робіт в портах компенсується зменшенням забруднень від частого ремонту
автомобільних доріг. Загалом, загальний вплив Стратегії на якість повітря є
позитивним, ураховуючи стимулювання розвитку більш екологічного,
сучасного річкового флоту.

Значна частина негативних наслідків від викидів парникових газів
очікується в ході будівельних робіт на внутрішніх водних шляхах або портах.
Проте, розвиток перевезень внутрішніми водними шляхами матиме значний
позитивний вплив на зміну клімату, враховуючи потенціал заміщення
автомобільного та залізничного транспорту внутрішнім водним.

Викиди парникових газів очікуються на етапі будівництва
інфраструктури. Що стосується якості повітря, загалом, загальний вплив
Стратегії на зміну клімату є позитивним, зважаючи на ідею розвитку
громадського, залізничного, внутрішнього водного та морського транспорту.

Значний вплив на ґрунти очікується від внутрішнього водного транспорту,
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що зумовлюється масштабами інтервенції та є специфічними для кожного
конкретного місця. Загалом, можна визначити, що будівництво порту матиме
значний негативний вплив на зміни фізичних, хімічних і гідрогеологічних
властивостей прилеглих територій. Передбачається, що вздовж меж порту
будуть відведені зони благоустрою (насадження деревної та іншої рослинності),
які деякою мірою будуть виокремлювати порт від інших сільськогосподарських
угідь. Оскільки споруджені об’єкти для зберігання та обробки матеріалів
(вугілля, цементу, добрив, руди, сталі, нафти і зрідженого природного газу)
повинні бути водонепроникними, негативний вплив таких речовин на зміну
властивостей навколишнього ґрунтів не очікується, за винятком аварій.
Очікується негативний вплив на ґрунти внаслідок седиментації забруднених
відкладень. Ерозія річкового / морського узбережжя також є одним з можливих
наслідків.

Зменшити дані впливи можна за рахунок виконання будівельних
регламентів, мінімізації скиду в воду технологічного ґрунту, здійснення заходів
щодо берегоукріплення.

Найбільш негативними наслідками на землекористування є вилучення
земель для розвитку нової транспортної інфраструктури. Беручи до уваги, що
більша частина інфраструктури вже існує, а документ державного планування
передбачає його модернізацію та відновлення, тому додаткові ефекти не
вважаються дуже значними. Значний вплив на ґрунти очікується від
внутрішнього водного транспорту, що обумовлюватиметься масштабами
можливих втручань і є специфічним для конкретного місця. Негативний вплив
на ґрунти можливий внаслідок седиментації забруднених відкладень.

Внутрішній водний транспорт має потенційний вплив на водойми як на
етапі будівництва, так і експлуатації. Розвиток / модернізація внутрішніх водних
шляхів і річкових портів обумовлює проведення інженерних робіт на річці. Такі
роботи створюють загрозу для водного середовища не тільки у зв’язку з
розміщенням вилученого матеріалу, але і розсіюванням забруднюючих речовин
у поверхневих водах. Наслідком осаду в товщі води буде збільшена
седиментація часток на ділянках нижче за течією від місця проведення робіт.
Але такий вплив не вважається значним в рамках заходів Стратегії – документ
не передбачає капітального днопоглиблення і масштабного будівництва нових
об’єктів.

Загалом, на етапі експлуатації суден, судна, як і будь-який інший вид
транспорту, будуть являти собою джерело різних видів забруднення, зокрема
постійним і активним джерелом фенолу, важких металів та інших викидів газів.
Збільшення річкового трафіку, крім того, обумовить попит на використання
засобів захисту проти обростання, фарби, очисних агентів (наприклад, миючих
засобів тощо), які підвищують ризик забруднення. Вищезгадані впливи мають
вторинний вплив на біорізноманіття водних об’єктів, а також на діяльність у
сфері аквакультури.

Під час реконструкції/модернізації об’єктів інфраструктури ВВТ може
виникати негативний вплив на наземні та водні середовища існування шляхом:
зміни всіх середовищ існування в місцях, де проводитимуться роботи;
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тимчасова трансформація наземних середовищ існування внаслідок будівництва
під’їзних шляхів для належного доступу до будівельного майданчика;
спустошення підводних середовищ існування у місцях, де будуть здійснюватися
видобування; утилізація будівельних та інших відходів, що утворюються під час
будівництва на поверхні навколишніх наземних або водних середовищ
існування; витоку небезпечних рідин, таких як паливо або мастила на прилеглі
території, які є наземними середовищами існування флори і фауни, а також до
водних шляхів (водних середовищ існування). Проте, з урахуванням, що
Стратегія не передбачає значного будівництва нових об’єктів – значний вплив
не прогнозується.

Негативний вплив на флору та фауну внутрішніх водних шляхів
можливий за рахунок акустичних впливів, або у випадку аварій (розрив
паливних резервуарів на транспортному обладнанні, затоплення та ушкодження
русла річки).

Негативні наслідки для біорізноманіття та середовищ існування
включають також появу потенційних бар’єрів для міграції та розсіювання видів
(греблі, канали).

Під час реконструкції та проведення будівельних робіт (в будь-якій галузі)
відбуватиметься генерація шуму в навколишнє середовище будівельною
технікою, обладнанням і транспортними засобами, пов’язаними з діяльністю на
будівельному майданчику. Річкові та морські судна виступають джерелом шуму.
Їх рух може впливати на водно-болотних птахів та інші живі елементи водних
екосистем. Шум від роботи двигунів впливає на водні екосистеми. Шум від
операційної діяльності портів, вантажних комплексів, де шум від судна
поєднується з існуючими шумами, що виникають внаслідок від руху іншого
транспорту та робочих машин, зокрема, легкових автомобілів і важких
транспортних засобів (вантажних автомобілів); дорожнього руху; при
переміщенні товарів причальними кранами, насосами; залізничного
транспортну впливатиме на міські поселення поблизу. Проте, цей вплив має
локальний характер: лінійні акустичні впливи на водних шляхах набагато менші
у порівнянні з залізничним або автомобільним транспортом.

Очікується, що Стратегія матиме значний позитивний вплив на
енергоефективність, оскільки сприяє впровадженню інтегрованого
транспортного планування, підвищенню енергоефективності при. Модернізація
річкового флоту, його відповідність базовим Європейським директивам
дозволить значно підвищити показники енергоефективності рухомого складу та
портових споруд ВВТ. Реалізація інтегрованої екологічної політики у сфері
транспорту та модернізації флоту матиме значні додаткові позитивні інтегральні
ефекти на енергоефективність транспортного сектору України.

У табл. 11.3 підсумовано результати процедури оцінки Стратегії за
цілями стратегічної екологічної оцінки.
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Таблиця 11.3

Узагальнені результати процедури оцінки Стратегії за цілями стратегічної екологічної оцінки

Мета
Стратегії

ПОВІ
ТРЯ

ЗМІНА
КЛІМ
АТУ

ҐРУНТИ І ЗМІНИ
У

ЗЕМЛЕКОРИСТУ
ВАННІ

ВО
ДИ

МО
РЯ

СЕРЕДОВ
ИЩА

ІСНУВАН
НЯ,

ФЛОРА І
ФАУНА

ПРИРОДООХО
РОННІ

ТЕРИТОРІЇ

ЛАНДШ
АФТ

КУЛЬТУР
НА

СПАДЩИ
НА ТА

МАТЕРІА
ЛЬНІ

АКТИВИ

НАСЕЛЕ
ННЯ

ЕНЕР
ГІЯ

ШУ
М

ВІДХО
ДИ

ЗДОРО
В’Я ТА
БЕЗПЕ
КА

1. Створення
модернізован
ої,
технологічно
розвинутої,
ефективної та
гарантованої
публічної
інфраструкту
ри ВВТ для
загального
користування

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

- DI LT LO CU

+ DI
ST
LO
RE

0
- DI LT LO

CU
- DI ST LO RE
CU TR AC

- DI LT
LO CU

0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

2. Створення
оптимальної
логістичної
системи
завдяки
залученню
приватних
інвестицій у
розвитку
розвиток
логістичних
центрів

- DI IN
MT ST
LO RE
CU

+ DI ST
LO RE

- DI LT LO CU

+ DI
ST
LO
RE

0
- DI LT LO

CU
- DI ST LO RE
CU TR AC

- DI ST
LO RE
CU TR
AC

0
++ DI IN
MT ST LO
RE CU

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

- DI ST
LO RE
CU

+ DI ST
LO RE
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3. Створення
достатнього,
сучасного,
екологічного
та
енергоефекти
вного флоту,
а також
належним
чином

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

0

+ DI
ST
LO
RE

0 0 0 0 0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE
CU
TR

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

4.
Реорганізація
системи
державного
управління,
яка
забезпечує
сталий
розвиток
ВВТ та ВВШ,
зокрема
шляхом
усунення

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+ DI ST LO RE

+ DI
ST
LO
RE

+ DI ST LO
RE

0 0 0
+ DI ST
LO RE

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+
DI
ST
LO
RE

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

5.
Забезпечення
ефективного
менеджменту
та чіткої
адміністратив

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

++ DI
IN MT
ST LO
RE CU

+ DI IN MT ST LO
RE CU

++
DI
IN
MT
ST
LO

++
DI
IN
MT
ST
LO

+ DI ST LO
RE

0 0
+ DI ST
LO RE

+ DI
ST LO
RE

+
DI
ST
LO
RE

+ DI
ST LO
RE

+ DI ST
LO RE

Джерело: складено автором.
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Позначення:
Оцінки можливих позитивних і негативних впливів

ПОЗНАЧЕННЯ ПОЯСНЕННЯ

--
Значний негативний вплив. Значний негативний вплив слід звести до
мінімуму з застосуванням заходів щодо пом’якшення наслідків, щоб він
став незначним.

- Помірний негативний вплив. Цей вплив є прийнятним.

0
Немає впливу, або нейтральний. Втручання не має ефекту, який можна було
б довести, або такий вплив є незначним.

+ Помірний позитивний вплив.

++ Значний позитивний вплив

(?)
Значення впливу не може бути оцінено з певністю через відсутність даних
про компоненти навколишнього середовища, заплановану діяльність або з
інших причин.

DI / IN Прямий / Непрямий

LT/ MT/ ST / O
Довгостроковий (постійний 50-100 років) / Середньостроковий (10-15
років) / Короткостроковий (3-5 років) / Випадковий (тимчасовий, 1 рік)

LO / RE Місцевий / Регіональний

CU / SI / TR Кумулятивний / Синергетичний / Транскордонний

AC Випадкова подія

Під час розвитку річкової транспортної інфраструктури основними
наслідками у частині виробництва відходів є значна кількість відходів
будівництва / знесення, які будуть утворюватися. Неналежне поводження з
відходами може призвести до потенційного впливу на ґрунти і водні ресурси.
Збір та утилізація всіх видів відходів, що утворюються на об’єкті, відповідно до
всіх діючих норм і передового досвіду, допомагають запобігти забрудненню
навколишнього середовища. Транспортування усіх утворених відходів з місця
розташування та їх утилізація відповідно до нормативних вимог та належної
практики запобігає негативному впливу на навколишнє середовище. Стратегія
передбачає низку заходів щодо приведення порядку збору та утилізації сміття з
суден ВВТ, що сприяє вирішенню проблеми сміття. Стратегія передбачає низку
заходів щодо забезпечення збору та утилізації сміття с суден ВВТ, що сприяє
вирішенню проблеми сміття. Реалізація вимог щодо наявності установок для
знезараження, відповідно положенням Закону України «Про внутрішній водний
транспорт» № 1054-IX від 3 грудня 2020 року, спричинить позитивний
кумулятивний вплив на потенціал управляння скидами з суден. В цьому
контексті реалізація заходів Стратегії значно позитивно вплине на потенціал
управління річковим та морським сміттям та забрудненням.

Негативний вплив на здоров’я очікується під час будівництва поблизу
будівельного майданчика. Інтегральні позитивні наслідки на здоров’я
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очікуються від всього комплексу заходів, передбачених у документі державного
планування.

Оцінка включає в себе величину та значення, в якісному та кількісному
відношенні, потенційних впливів (прямих та непрямих, тимчасових або
постійних, позитивних та негативних, короткострокових і довгострокових та
кумулятивних).
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11.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування

Запропоновані заходи ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому
розділі звіту, та міжнародному, європейському досвіді.

СЕГМЕНТ
СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ

ОЦІНКИ

ЦІЛІ
СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ

ОЦІНКИ

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ ДЛЯ
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА
ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ

НАСЛІДКІВ
Загальна
інформація

Усі наведені нижче Реалізація Стратегії має узгоджуватися з іншими
стратегіями розвитку країни.
Імплементувати базові Європейські директиви в
галузи ВВТ та навколишнього середовища.
Запровадити процедуру ОВД для нових проєктів,
що мають реалізовуватися відповідно завдань та
заходів Стратегії.
Порти і термінали є основою «зеленої» системи
ВВТ. Це стосується створення приймальних
споруд для відходів суден в районах портів і
терміналів, встановлення бункерних установок
для альтернативних чистіших видів палива,
забезпечення береговою енергією річкових
суден та підвищення ефективності роботи
портів, особливо у питаннях покращення якості
повітря та води.

Повітря і зміна
клімату

Звести до мінімуму
ризик потенційного
впливу на якість
повітря.
Адаптувати
транспортну
інфраструктуру до
зміни клімату.
Скорочення викидів
парникових газів

Нові інфраструктурні проєкти мають включати
операційні стратегії для управління
екстремальними погодними явищами та змінами
кліматичних умов.
Реалізувати процедури управління якістю
повітря, що застосовуються до річкового флоту,
стивідорних компаній, операторів берегової
діяльності ВВТ.
Засоби зберігання та обробки сухих сипучих
матеріалів в портах та терміналах мають
застосовуватися з метою мінімізації викидів
пилу різного походження.
Розробити нові споруди на портах та терміналах,
щоб мінімізувати відстань від суден, що
вивантажуються, та навантажувальних
майданчиків до складських приміщень.

Ґрунти і зміни у
землекористуванні

Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на ґрунти

Обмежити трансформацію цінних прибережних
територій, або, якщо це неможливо, обмежити
перепланування для втручань з боку
транспортної інфраструктури.
Розробити плани боротьби з ерозією та
відкладеннями для заходів з будівництва у
річкових портах.
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Води і моря Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на водні та морські
ресурси

Стратегія не передбачає прямих впливів на
морське середовище.

Середовища
існування, флора та
фауна,
природоохоронні
території і
ландшафт

Уникнення
несприятливого
впливу на визначені
міжнародними і
національним
нормами
природоохоронні
території.
Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
на середовища
існування, види
тварин і ландшафт

Нові розробки повинні уникати об’єктів,
визначених міжнародними і національним
нормами природоохоронних територій та інших
встановлених і вразливих об’єктів, зокрема, при
можливості, об’єктів, Смарагдової мережі, ВБУ
міжнародного значення. Слід уникати
надмірного освітлення, шумів, аби мінімізувати
вплив на птахів.
Потенційний вплив на берегову рослинність,
водно-болотні угіддя, рибальство, птахів й
інших чутливих водних і прибережних
середовищ існування під час будівництва та
експлуатації портів має бути повністю оцінено з
особливою увагою до районів з високою
цінністю біорізноманіття або тих, які необхідні
для виживання критичної флори і фауни, або
флори і фауни під загрозою зникнення. Глибина
каналів/акваторій має розглядатися на етапі
проектування з точки зору руйнування
середовища існування та кількості й характеру
підводних робіт.

Культурна
спадщина та
матеріальні активи

Уникнення
негативного впливу
на об’єкти
української та
світової культурної
спадщини.

Діяльність повинна уникати впливу на об'єкти
української та світової культурної спадщини та
інші встановлені і вразливі об’єкти, потенційно,
включаючи, підводні.
У разі археологічних знахідок (у т.ч підводних)
призупиняти роботи та повідомляти компетентні
органи, які вживатимуть подальші дії відповідно
до своїх повноважень.

Населення Сприяння прямому
або
опосередкованому
впливу на
зайнятість.

Інформувати громадськість про місцевий і
регіональний рівні щодо реалізованої стратегії /
планів.

Енергоефективність Сприяння і
підвищення
енергоефективності
транспорту

Сприяти використанню відновлюваних джерел
енергії для стаціонарних об’єктів, електричні
двигуни та водневі технології для рухомого
складу, рекуперацію тепла та інші
енергозберігаючі технології.

Шум Уникнення або
мінімізація
негативного впливу
шуму від
транспорту на
здоров’я та
добробут людей

Зменшення шуму в портах включають: вибір
обладнання з більш низькими рівнями звукової
потужності; установка глушників для
вентиляторів; встановлення відповідних
глушників на вихлопних газах двигунів і
компонентів компресора; підвищуючи акустичні
характеристики побудованих будівель,
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застосовуємо звукоізоляцію; інші заходи.
Для планування розвитку рухомого складу
обирати електричні двигуни, враховувати режим
«тиші» для цінних водних природних об’єктів в
плануванні логістичної діяльності.

Відходи Уникнення або
мінімізація
негативних
наслідків утворення
відходів

Збудувати на базі причалів ДП «Адміністрація
річкових портів» споруд для приймання
суднових відходів. Запровадити технології
роздільного збору сміття на всіх технологічних
ланках ВВТ.
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11.8. 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)

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 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 в наслідок занепаду інфраструктури ВВШ тощо.

Альтернатива 2: Варіант «Згортання» передбачає відмову від
експлуатації ВВШ, зокрема, на ділянках Дніпра в зв’язку із можливим в
майбутньому спуском Дніпровських водосховищ.

Нижче представлені SWOT – аналізи для цих двох альтернатив (табл.
11.4, 11.5).

Таблиця 11.4
SWOT – аналіз Альтернативи «Нульовий сценарій. Стагнація»*

Сильні сторони Слабкі сторони
Мінімальні витрати.
Нульові трансакційні витрати.
Підтримання вантажообігу на
сучасному рівні або слабкий зріст.
Забезпечення інтересів основних
зернотрейдерів.

Обмеження розвитку галузі.
Занепад водного пасажирського
транспорту.
Повільне руйнування водної
транспортної інфраструктури.

Можливості Загрози
Стабілізація сучасного рівня
розвитку.
Не реалізація прогресивних сторін
реформи ВВТ та положень Закону
України «Про внутрішній водний
транспорт»

Загроза техногенної катастрофи.
Стагнація рухомого складу, річкового
флоту.
Продовження повзучої кризи водних
екосистем Дніпра.

*Джерело: складено автором.

Альтернативи 1 та 2 у цілому суперечать Національній транспортній
стратегії України на період до 2030 року, Пріоритетам Національної
економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, Закону України «Про
внутрішній водний транспорт».

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
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опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального
природокористування в сфері внутрішнього водного транспорту.

Таблиця 11.5
SWOT – аналіз Альтернативи «Згортання»*

Сильні сторони Слабкі сторони
Мінімізація витрат на розвиток
галузі.
Підвищення потенціалу відновлення
екосистем Дніпра.
Розвиток альтернативних галузей
транспорту

Згортання водного транспорту та вже
існуючих логістичних зон вздовж
ВВШ.
Втрати для існуючого бізнесу.
Необхідність значних інвестицій для
зміни типу внутрішніх водних
шляхів.

Можливості Загрози
Відновлення швидкості течії.
Розширення екологічних проєктів і
зон.

Згортання водного транспорту на
користь більш забруднюючих видів
транспорту.
Забруднення акваторій Чорного моря
внаслідок спуску водосховищ.
Радіоактивне забруднення.
Створення значних заболочених зон.
Зміна клімату.
Загрози водопостачанню.

* Джерело: складено автором.

11.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення

Моніторинг впливу на довкілля, безпеку життєдіяльності та здоров’я
населення проєкту Стратегії є ключовим у процесі стратегічної екологічної
оцінки. Інформація, отримана у результаті моніторингу, дозволить Міністерству
інфраструктури України відстежувати вплив документу державного планування
на навколишнє природне середовище і здоров’я населення, оцінити
ефективність заходів із запобігання та пом’якшення наслідків, виявляти
непередбачені у звіті наслідки і керувати будь-якими невизначеностями, що
виникають в оцінюваному процесі, зокрема, попереджувати небажаний вплив.

Для визначення процедури моніторингу розглянуто: екологічні цілі та
показники моніторингу; імовірні значні впливи, виявлені у процесі стратегічної
екологічної оцінки; заходи.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, що пропонується в цьому звіті,
враховує процедури, які вже встановлені в країні у рамках інших напрямів
політики, зокрема, державної екологічної політики України та норм
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законодавства щодо спостереження, прогнозування, обліку та інформування в
галузі навколишнього природного середовища. Крім того, заходи, передбачені у
проекті Стратегії щодо поліпшення збору даних, забезпечують можливість
моніторингу реалізації та наслідків цього стратегічного документу.

11.10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення

Проєкт Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України,
містить виключно першочергові завдання та заходи, що стосуються, виключно
річок Дніпро та Південний Буг. Географічна локалізація заходів свідчить по те,
що вони не матимуть будь-якого транскордонного впливу.

Разом з тим, оскільки Україна ратифікувала Конвенцію про оцінку впливу
на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенцію Еспо) і
Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Київський протокол), по
кожному конкретному новому інфраструктурному проєкту, що
реалізовуватиметься в контексті Стратегії, буде виконана відповідна процедура
відповідно до Конвенції / Протоколу, під час розроблення конкретних
інфраструктурних проектів.
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