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Після конференції ООН 1992 р. присвяченої навколишньому середовищу та 

створенню національних реєстрів викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ), як засобу 
поліпшення управління станом навколишнього середовища на національному рівні, 
Організація економічного співробітництва (ОЕСР) у 1994 р. почала роботу по розробленню 
керівництва щодо надання допомоги державам у створенні РВПЗ, яке було видане у 1996 р. і 
стало основним міжнародним документом з РВПЗ. 

РВПЗ є каталогом або базою даних про викиди і перенесення потенційно небезпечних 
речовин, що містить інформацію про природу і кількість таких викидів. Дані для РВПЗ 
збираються з окремих стаціонарних  джерел забруднення, таких як фабрики, заводи, та 
розсіяних-сільське господарство, транспорт. РВПЗ включає дані про викиди у повітря, воду, 
ґрунт; відходи, які перевозяться до місця переробки та захоронення, і є засобом отримання 
систематичної, періодично оновлюваної інформації, про викиди і перенесення хімічних 
речовин та засобом забезпечення доступу до інформації тих, хто може бути в ній 
зацікавлений або кого вона стосується. Це дає змогу розглядати РВПЗ як один із блоків 
екологічного моніторингу стану довкілля, його інформаційно-програмну базу. 

17-19 січня 2000 р. у м. Києві на базі Інституту медицини праці АМН України за 
участю і сприяння ЮНЕП Кемікал, Міністерств екології та природних ресурсів, охорони 
здоров’я та інших проходив міжнародний семінар, де було відмічено, що, незважаючи на 
наявність форм державної статистичної звітності, в Україні відсутня інтегрована система 
реєстрації викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище та не напрацьовані 
дійові механізми збору і ефективного використання даних. Тому створення такої 
інтегрованої системи реєстрації викидів для України з її складною екологічною ситуацією та 
розташуванням у центрі Європи є дуже актуальним. Визначено, що першочергово мають 
бути розроблені регіональні РВПЗ у Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій областях з 
подальшим створенням Національного реєстру викидів і перенесення хімічних 
забруднювачів України (НРВПЗ). 

В Черкаській області проведення даної розробки здійснювалося за підтримки фонду 
охорони навколишнього природного середовища, розпорядником якого є Обласна Рада. 
Виконавці РВПЗ в Черкаській області: Черкаська обласна санепідстанція, науковці 
Черкаського державного технологічного університету, Черкаського Національного 
університету імені Богдана Хмельницького та Черкаського регіонального відділення 
Української технологічної академії. Програмне забезпечення здійснено згідно пакету 
прикладних програм (ППП) МАGIK, який розроблений у відділі медичної інформатики 
Інституту гігієни і медичної екології ім. А.Н.Марзеєва АМН України і не має вітчизняних 
або закордонних аналогів. ППП призначений для аналізу впливу шкідливих факторів 
навколишнього середовища на стан здоров'я населення та довкілля. 

При побудові РВПЗ області, враховано еколого-географічні особливості регіону та 
здійснено контроль : 

- за розсіюванням шкідливих речовин, за умов відсутності вираженої рози вітрів; 
- за якістю води, за умов великої площі мілководь у Кременчуцькому водосховищі та 

можливості поширення забруднювачів вниз по течії р. Дніпро у зону розташування великих 
міст Придніпров’я. 

Також враховані особливості виробництв. У викидах підприємств у повітря 
превалюють окисники довкілля, такі як оксиди азоту, сірки, вуглецю. Останні можуть 
призводити до утворення кислотних дощів і, як результат, створення умов для закислення 
чорноземів, враження рослинності та інших негативних наслідків. 
 


