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Післяпроектний аналіз за
Конвенцією Еспо
• Необов'язковий елемент за національними
процедурами
• Але може вимагатися зачепленою Стороною
(стаття 7)
• Цілі - Додаток V
• Може проводитися спільно на територіях
обох держав (ECE/MP.EIA/8)
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Цілі (Додаток V)
• Цілі включають:
• (a) Моніторинг виконання екологічних умов,
встановлених у рішенні про погодження планованої
діяльності та ефективності заходів із пом'якшення
впливу;
• (b) Відслідковування впливу для належного
управління та з метою подолання невизначеностей;
• (c) Підтвердження попередніх прогнозів з метою
перенесення досвіду на наступні проекти такого ж
виду.
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Післяпроектний аналіз в ЄС
• Основні вимоги у Директиву із ОВД внесені
у 2014 (стаття 8a)
• Широко використовується у країнах ЄС
• Зазвичай як обов'язок замовників
• Положення включають
– Вимога обґрунтувати необхідність
– Конкретний обсяг та часові рамки
– Доступність для громадськості
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Стаття.8a
• 1. Рішення про погодження планованої діяльності
повинно включати:
– b)… де доцільно, заходи із моніторингу
• 4. Країни-члени повинні визначити процедури
стосовно моніторингу значного негативного
впливу на довкілля.
• Види параметрів, що підлягають моніторингу, та
тривалість моніторингу мають бути
пропорційними природі, розташуванню та
масштабам проекту та обсягам впливу на
довкілля.
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Післяпроектний аналіз в Польщі
– стаття 82
• 2) якщо оцінка впливу на довкілля проекту визначає
потребу:
• c) моніторинг екологічного впливу проекту – накладається
такий обов'язок із визначеним обсягом, часовими
рамками та обов'язком надавати інформацію про його
результати регіональному екологічному директору,
органу, який видає рішення, і – якщо доречно – іншим
органам
• (5) на заявника може накладатися вимога надати
післяпроектний аналіз, із визначенням його обсягу і строку
його надання, а також органу, до якого його необхідно
подавати
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Післяпроектний аналіз в Польщі
– стаття 83
• 1. Післяпроектний аналіз, згідно статті 82.1 (5)
повинен порівнювати висновки, викладені у звіті
із ОВД проекту та у рішення про екологічні умови,
а саме висновки щодо передбачуваної природи та
обсягу екологічного впливу проекту і
запропонованих попереджувальних заходів із
реальними екологічним впливом проекту і
заходами, вжитими для його зменшення.
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