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Соціально- 
екологічний вплив 
Аналіз, оцінка, звітність
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МИ НАДАЄМО 
ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИМИ 
ТА СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

Baker Tilly допомагає компаніям поліпшити їхні природоохоронні показники, підвищити ефективність 
управління ризиками, отримати додатковий прибуток. Ми готові надати консультаційну підтримку, 

запропонувати практичні рішення в цій галузі, реалізувати локальні чи комплексні проекти.

ПІДГОТОВКА 
ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУ

Baker Tilly пропонує послуги клі-
єнтам, що бажають скористатися 
інструментами інтегрованої звіт-

ності відповідно до Міжнародного 
стандарту <IR>.

ВІДПОВІДНІСТЬ 
ЕКОЛОГІЧНИМ 

ВИМОГАМ БАНКІВ
Допомога в запровадженні 

Performance Standards для МФК і 
Performance Requirements для ЄБРР 
з метою отримання кредитування 
міжнародних фінансових органі-
зацій (МФО). Розробка програм і 

заходів.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМПАНІЇ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ

Проведення аналізу; розробка 
методології обліку та інвентаризації 
викидів парникових газів; розроб-

ка переліку заходів зі зниження, 
запобігання і компенсації викидів 

парникових газів.

ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО, 
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ, 

БЕНЧМАРКІНГ
Проводимо загальну оцінку вироб-
ництва і розробляємо план заходів 

щодо покращення виробництва. 
Ми працюємо як з окремим на-

прямком чи технологією, так і з усім 
виробництвом одразу.

РОЗШИРЕНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ТА СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ

Допомагаємо підвищити ефек-
тивність роботи існуючих систем 

екологічної та промислової безпеки 
(EHS – Environment, Health & Safety). 

Діагностуємо системи відповідно 
до критеріїв оцінки для зовнішніх 

аудиторів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
DUE DILIGENCE

Великий досвід екологічного Due 
Diligence в різних галузях дозволяє 
Baker Tilly проводити оцінку еколо-
гічної складової транзакцій і проек-

тів будь-якого рівня складності.

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ОВД ТА EIA

Підготовка Звіту ОВД, що включає 
аналіз та прогноз впливу на до-

вкілля, оцінку екологічних ризиків, 
в тому числі – аналіз та визначення 

оптимального альтернативного 
варіанту планованої діяльності.

Проведення громадських слухань.
Супровід протягом всієї процедури.

АНАЛІЗ 
СТІЙКОСТІ ЛАНЦЮГА 

ПОСТАВОК
Аналіз відповідності підрядників, 

постачальників внутрішнім і зовніш-
нім вимогам. Перевірка їх релевант-
ності в комерційному, екологічному 
та соціальних аспектах діяльності.

ПІДГОТОВКА 
АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процедура перевірки виконується 
у відповідності до Міжнародного 
стандарту з підтвердження досто-

вірності інформації (ISAE) 3000, 
відповідно до принципів Глобальної 

ініціативи зі звітності (GRI).
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Олександр БАСЬКОВ, 
Керівник відділу сталого розвитку

Сила громадськості та  громад в  Україні з кож-
ним роком зростає. Цьому допомагає як нове 

законодавство щодо участі громадськості в  охо-
роні довкілля: стратегічна екологічна оцінка, оцін-
ка впливу на довкілля, децентралізація, корпора-
тизація підприємств, так і дух часу сьогодення, 
коли українці все більше беруть участь у облашту-
вання свого середовища, готові до відповідально-
сті та визначення свого і оточуючих майбутнього.
Зміни відбуваються настільки стрімко, що  біз-
нес-середовище не  встигає змінитись у  своїй 
бізнес-практиці та  адаптуватись до  нової ситу-

ації. Виходить ситуація, коли замість позбутись 
недоліків старого укладу справ і здобути вигоди 
нового, отримуються недоліки старого і нового. 
Багато проектів заморожуються через конфлікти 
і неможливість реалізації.

Підприємствам, містам і громадам необхідно бути 
достатньо обізнаними у  всіх особливостях, щоб 
у  повній мірі скористатись новими механізма-
ми участі громадськості. Це дається нелегко, але 
вже є перші успішні ластівки, і в нашому третьому 
випуску ми хочемо про це розповісти.

Саме зараз настає час, коли на-
роджується новий вид послуг 

та повноцінний новий вид клієнтів – 
це муніципалітети і об’єднані тери-
торіальні громади. І якщо перші мали 
не частий, але певний досвід, то дру-
гі жили в  режимі «виживання» і еко-
номії. Зараз ОТГ – це той сектор, який 
потребує допомоги. А  розрив між  іс-
нуючим і можливим досить суттє-
вий. Можливості отримати помітні 
результати за  короткі строки і по-
мірні кошти неймовірні!
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ

Безумовно, що в пріоритеті навіть для найвідповідальнішого 
бізнесу є прибуток. Але щоб отримати кошти від інвесторів, 
бізнес буде змушений провести аналіз соціально-економіч-
ного впливу його діяльності (environmental and social impact 
assessment). Особливо це стосується великих підприємств, 
адже вони зазвичай є не лише важливою складовою економі-

ки країни, а й відіграють особливу, основну роль у розвиткові 
певного регіону, оскільки їхня діяльність має не тільки пря-
мий ефект, а й непрямий та опосередкований вплив на нього.
Основними показниками прямого ефекту є:
• внесок у ВВП;
• внесок у зайнятість (підтримка зайнятості населення через 

створення нових та збереження існуючих робочих місць);
• внесок у трудові доходи (доходи зайнятого населення);
• внесок у державні фінанси (сплата податків).
Але навіть середньому бізнесу, який планує будуватися 
за власні кошти, не слід уникати проведення оцінки впливу 
на економіку та місцеве населення. Сьогодні вже навіть укра-
їнське законодавство вимагає перед отриманням дозволу 
на будівництво у першу чергу провести стратегічну екологіч-
ну оцінку та оцінку впливу на довкілля, що включають вплив 
не тільки на навколишнє, а й на соціальне середовище.
З іншого боку, активні українські громади вже  зрозуміли, 
що  для  економічного розвитку їхнього регіону вкрай необ-
хідно залучати інвесторів. Перша сходинка  – це складання 
інвестиційного паспорта та визначення рівня привабливості 
регіону для  інвесторів, де оцінюється насамперед соціаль-
но-економічне становище.

Але не менш важливим фактором для населення є створення об’єктів рекреаційної, туристичної інфраструктури та публічних 
просторів.

Необхідно розібратися, для кого саме буде цікавим (чи необхідним) проведення оцінки впливу на со-
ціальне середовище та економічне становище регіону. Тут можна виділити два основних напрям-
ки – це бізнес та громади.

ПРЯМИЙ 
ЕФЕКТ Закупівлі

Споживчі 
витрати 

працівників

Споживчі витрати працівників

Споживчі витрати працівників

НЕПРЯМИЙ 
ЕФЕКТ

Постачальники 
та підрядні 
організації

ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ 
ЕФЕКТ

Компанії-виробники 
споживчих 
продуктів
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За  розумного підходу і комплексної оцінки природних фак-
торів та фінансових спроможностей регіону можна поєднати 
економічний розвиток зі збереженням природних ресурсів – 
без  їх  деградації. Українські громади вже  також усвідомили 
привабливість цього напрямку.

Середня сума одноденних витрат візитера Національ-
ного парку в США – 133 долари.
Загальна кількість візитерів за рік – 292 млн (більше, 
ніж населення країни).
Загальна сума витрат туристів на території місцевих 
громад – понад 16 млрд доларів.
10% з них – це плата за вхід, решта – прибутки закла-
дів рекреації, тобто прибутки господарських підрозді-
лів парку і представників місцевих громад.
Національні парки за розумного підходу здатні 
не тільки самостійно заробляти більшу частину коштів 
на утримання території, але й бути частиною економі-
ки місцевих громад. Гроші заробляють, не вирубуючи 
ліс, а демонструючи живу природу.
Це сучасне суспільство і раціональний підхід до при-
родних ресурсів.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

СУСПІЛЬСТВО

ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Рекреаційна діяльність у 
регіоні повинна встановити 

оптимальні пропорції 
перетворення.

ВХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕСУРСІВ:
природні, земельні, фінансові, 

трудові, інформаційні.

ВИХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ: 
рекреаційні послуги.

BENCHMARKING
Вплив національних парків на економіку місцевих 

громад
(National Park Visitors Spending Effects) (США)

КЕЙС BAKER TILLY
Одна з громад Київської області усвідомила, що  можна поєднати дві мети 
в одну: зберегти природнє багатство і водночас створити умови для залучен-
ня інвесторів до економічного зростання території громади, а саме створити 
рекреаційну інфраструктуру навколо водойм. Проаналізувавши потенціал міс-
цевості, команда проекту дійшла висновку, що розбудова рекреаційної інфра-
структури дозволить не лише зберегти довкілля, а й створить комфортні умо-
ви перебування туристів та місцевого населення, а також сприятиме розвитку 
етнічного туризму та збереженню культурної спадщини регіону.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

• Формулювання інвестиційної 
привабливості

• Визначення обсягів та джерел 
фінансування

• Визначення індексу розвитку 
міста «City Progress Index» 

• Компонент SWOT аналізу

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА 
ОЦІНКА

• Створення стратегії регіонально-
го розвитку (створення націо-
нальних парків, екомереж тощо)

• Проведення стратегічної еколо-
гічної оцінки

• Удосконаленням існуючої тери-
торіально-рекреаційної системи

МІСТОБУДІВНИЙ 
РОЗВИТОК

• Передача об’єктів у комунальну 
власність 

• Будівництво крупних промисло-
вих об’єктів

• Створення або реконструкція 
об’єктів рекреаційної, туристич-
ної інфра структури та публічних 
просторів населених пунктів

Безумовно, в процесі аналізу виникають певні труднощі неза-
лежно від напрямку та мети; розглянемо які саме:
1. Встановлення реальної ситуації в економіці області та ви-
значення структури регіональної економіки:
• дослідження ситуації із місцевими бюджетами та податко-

вими надходженнями в регіоні;
• оцінка використання коштів бюджету розвитку регіону, 

а  також коштів субвенцій з державного бюджету на  соці-
ально-економічний розвиток, які отримував регіон упро-
довж останніх 5 років;

• аналіз статистичних даних, враховуючи нові види еконо-
мічної діяльності, що не присутні в статистиці,як от, напри-
клад, послуги у сфері інформаційних технологій, дизайну, 
консалтингу, сегментарного туризму, тощо;

• визначення структури економіки та  динаміки змін упро-
довж останніх 10 років.

2. Визначення чисельності, щільності, темпів приросту, рівня 

урбанізації населення, оскільки чисельність зареєстровано-
го населення суттєво відрізняється від реальних даних.
3. Недостатньо відкритих даних, зокрема щодо:
• рівня життя населення та його ділової активності,
• природних факторів (особливостей ландшафту, характери-

стики ґрунтів, гідрологічних факторів, клімату).
4. Відкриті дані з різних джерел «не стикуються».
При аналізі використовутьюся відкриті дані обласного управ-
ління статистики, податкової служби, управлінь ОДА, а також 
Держстату, Схеми планування території області, матеріалів 
статистичних даних Міжнародного економічного форуму, 
Світового банку, публікацій академічних інститутів та дослід-
ницьких центрів, соціологічних служб, що часто не узгоджу-
ються між собою.

ОТЖЕ, ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Загалом в обох наведених випадках можна виділити три основних напрямки проведення соціально-економічного аналізу:

Незважаючи на  труднощі, які виникають під 
час аналізу, соціально-економічна оцінка  – це 
перший крок до  підвищення соціально-еко-
номічного рівня регіону. А  аналіз соціально-е-
кономічного впливу є невід’ємною частиною 
концепції кругової економіки – управління ур-
баністичним розвитком. Наразі це найактуаль-
ніше завдання в європейському просторі.
Команда Baker Tilly допоможе вам визначити 
потенціал території і пріоритетні сфери для фі-
нансування. Аналіз, отриманий після виявлен-
ня найбільш ефективних територій та  напрям-
ків для реалізації проектів і розміщення активів, 
може стати основою для подальшого залучення 
інвесторів та донорів.

ВИСНОВОК
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ОБ’ЄКТИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СТРАТЕГІЧНІЙ 
ЕКОЛОГІЧНІЙ ОЦІНЦІ
Програми та плани, які розроблені владою на національному, 
регіональному або місцевому рівні, об’єкти місцевого рівня. 
Хоча в Україні цю процедуру впроваджено лише у минуло-
му році (2018), Глобальний договір ООН почав декларувати 
принципи у сфері охорони довкілля, прав людини та трудо-
вих відносини майже 20 років тому.

СЕО – стратегічна екологічна оцінка
ДПТ – детальний план території
РДА – районна державна адміністрація
ОТГ – об’єднані територіальні громади

СИСТЕМНІ ПІДХОДИ

СТРАТЕГІЧНА 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

Під час розроблення та затвердження документів державного планування стратегічна екологіч-
на оцінка (СЕО) виконує функцію саме сприяння сталому розвитку. Головна ж мета СЕО – це за-
безпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та охорони їхнього здоров’я і 
водночас забезпечення втілення екологічних вимог.

Уряди формують майбутнє громад своїх країн шляхом визначення
стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях.

Інфраструктура 
та продовольче 
забезпечення

Природні 
ресурси

Міжгалузеве 
забезпечення

ведуть до стратегічних шляхів 
досягнення кількох спільних цілей

Глобальні 
цілі сталого 

розвитку
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КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР СЕО, ЗДІЙСНЕНИХ ПРОТЯГОМ 2010 - 2012 РР. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ

СИСТЕМНІ СТРАТЕГІЇ 
зменшити забруднення повітря та досягти цілей сталого розвитку

Обмеження розширення земель 
міст, що сприятиме інклюзивній 
взаємодії між містом та селом

Будівельні матеріали з низьким рівнем 
забруднення та багатоповерхове 
енергоефективне будівництво

Розвиток відновлюваної 
енергії та мереж передачі

Створення бізнес-інновацій 
для зменшення відходів 
в сільському господарстві 
та зменшення спалювання відходів, 
створення робочих місць

Стратегічне планування 
інфраструктури 
для зменшення попиту 
на поїздки 

Інвестиції в ефективні транзитні 
системи для зменшення викидів 
при транспортуванні 
та при перевантаженні

Модернізація депресивної 
багатоповерхової забудови 
в центральних районах міст 
для зменшення транспортних 
витрат та покращення доступу 
до роботи малозабезпеченого 
населення

Справедливе забезпечення 
малозабезпеченого населення  
паливом для приготування 
їжі, зменшення забруднення 
повітря

Так, у 2010 вже підбивали перші підсумки Протоколу про стратегічну екологічну оцінку:

*Джерело: Перший огляд виконання протоколу про стратегічну екологічну оцінку (2010-2012 роки)

Чеська РеспублікаУгорщина

Поводження 
з відходами 

Планування 
розвитку міських 
та сільських регіонів 

Водне 
господарство

Регіональний 
розвиток

ЕнергіяНаціональна стратегія 
розвитку сільських 
територій (включаючи 
лісове господарство та 
рибальство)

Транспорт

< 100

< 10

< 5

< 5

< 200

< 50 Водне 
господарство

Регіональний 
розвиток

Транспорт

Інше (Сфери: охорони атмосферного 
повітря – 4; охорони довкілля – 2)

Туризм

Енергія

3

4

2

6

461
11

1

Планування 
розвитку міських 
та сільських регіонів 
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Але опустимо глобальні цілі стратегічної екологічної оцінки і 
розглянемо споживчий рівень, як це стосується українського 
бізнесу. Один із перших етапів створення промислового бізне-
су – це розробка та затвердження детального плану території. 

Для досягнення цієї мети треба пройти стратегічну екологічну 
оцінку (СЕО) (відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної документації»)  – документи державного плану-
вання, в тому числі детальний план території (ДПТ).

ІСНУЮТЬ ДВА ТИПИ ПРОГРАМ ТА ПЛАНІВ, 
ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ПРОВЕДЕННЯ СЕО:
• Плани і програми, єдиною метою яких є обслуговування 

потреб, що пов’язані з національною обороною або надзви-
чайними ситуаціями в цивільній сфері;

• Фінансові чи бюджетні плани та програми.
РДА, плануючи розробку та затвердження ДПТ, повинна пода-
ти відповідну заяву, у  якій зазначити, що  вони є замовником 
процедури СЕО на офіційному веб-сайті РДА з метою одержан-
ня та врахування зауважень і пропозицій громадськості та ор-
ганів охорони здоров’я і природи відповідної області.
І хоча головним замовником СЕО виступає місцевий орган са-
моврядування, за фактом бізнесу доведеться не тільки взяти 
на себе фінансову частину проведення громадських слухань, 
а й розробити звіт зі стратегічної екологічної оцінки.
З іншого боку, проведення цієї процедури на початку проекту 
дозволить оцінити не тільки економічні ризики нового проек-
ту, а й ризики, пов’язані з впливом на довкілля та здоров’я на-
селення. Але сенс в  тому, що  всі гострі кути випливають 
до початку запуску проекту – до всієї проектної документації, 
що дозволяє уникнути незворотних наслідків та вартісних по-
милок при невдалому плануванні.

* Категорія планування розвитку міських і сільських територій та землекористування включає, в основному, плани землекористування для невеликих 
територій. Але ці плани створюють основу для розробки різноманітних інвестиційних пропозицій – проектів з виробництва електроенергії, будівниц-
тва доріг, планів міського розвитку, проектів будівництва готельних комплексів та розвитку сільських місцевостей для відпочинку

ПЛАНИ І ПРОГРАМИ, 
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРОВЕДЕННЮ 

СЕО В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Данія: щорічні інвестиційні плани 
Міністерства транспорту

Франція: плани управління лісовим 
господарством (зокрема на приватних 
ділянках)

Угорщина: плани стимулювання 
інвестицій

Польща: програми оновлення міст

ПРИКЛАД: Болгарія

Водне 
господарство

Регіональний 
розвиток

Транспорт

Енергія

4

2

5

1 300*

11

Планування 
розвитку міських 
та сільських регіонів 

Поводження 
з відходами 70

ПРОВЕДЕННЯ СЕО 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЛЯ ПЛАНІВ 
І ПРОГРАМ У ТАКИХ СФЕРАХ:

 9 сільське господарство
 9 лісове господарство
 9 рибальство
 9 енергетика
 9 промисловість, зокрема гірничо-

добувна
 9 транспорт
 9 регіональний розвиток
 9 утилізація відходів
 9 водне господарство
 9 зв’язок
 9 туризм
 9 планування розвитку міських 

та сільських районів
 9 землекористування
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ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ СЕО ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Звіт про СЕО:
(складається до затвердження ДПТ)

Що включає:
поточний стан довкілля

прогнозні зміни базового стану
умови життєдіяльності населення

зобов’язання у сфері охорони довкілля,
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення

шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДПТ

Проект ДПТ та звіт про СЕО
(розміщується на офіційному веб-сайті РДА з метою одержання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості)

Затвердження ДПТ

Громадське обговорення
Консультування 

Державні органи охорони довкілля та охорони здоров’я на висловлення 
своїх думок мають

Залучення громадськості вдруге!!! Правило мовчазної згоди!!!

 Громадськість Державні органи охорони довкілля та охорони здоров’я 
на висловлення своєї думки мають

Не менше 15 днів Не більше 15 днів

Розміщення Заяви на офіційному веб-сайті РДА 

Моніторинг 
наслідків виконання документів на довкілля та здоров’я населення
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ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
В процесі проходження СЕО залучення громадськості здійс-
нюється двічі, оскільки, в разі неякісної підготовки звіту СЕО, 
для прикладу, через неврахування суттєвих  ризиків,  громад-
ськість має змогу подати зауваження  та правомірні вимоги. 
Приклади зауважень, які можуть подавати до СЕО ДПТ: гро-
мадськість може вимагати нанести на містобудівну документа-
цію межі особливо цінних охоронюваних територій, території 
природно-заповідного фонду, попросити врахувати бажання 
та потреби місцевого населення у закладах сфери обслугову-
вання, запропонувати вимоги до транспортного сполучення, 
поводження з відходами, попередити стихійні лиха (лавини, 
потопи) тощо.

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
На жаль, не дивлячись на те, що процедура СЕО офіційно фук-
ціонує більше року, але процедура СЕО в деяких районних 
державних адміністраціях досі ще не відпрацьована, і при вза-
ємодії з ними виникають організаційні труднощі. 

ЗМІСТ ЗВІТУ СЕО
Під час виконання звітів стратегічної екологічної оцінки про-
ектів Детального плану території можуть виникати такі труд-
нощі: 
• відсутність наявність статистичних даних та даних про стан 

навколишнього середовища області за рік, що аналізується; 
• наявність статистичних даних по районах та містах обласно-

го значення, що не дозволяє оцінити стан здоров’я населен-
ня або екологічний стан окремого села;

• некоректність та неповнота статистичних даних через впро-
вадження реформи децентралізації місцевого самовряду-
вання;

• відсутність стратегії сталого розвитку села, сільради, райо-
ну;

• відсутність звітів щодо регіональних програм за минулі 
роки; 

• недостатність нормативної бази з оцінки впливу на довкіл-
ля;

• відсутність достатнього систематизованого досвіду з екс-
плуатації, наприклад, ВЕС в Україні.

Неповнота викладеної інформації може призвести до додатко-
вих питань як з боку Державних органів охорони довкілля та 
охорони здоров’я, так і з боку громадськості, що спричинить 
зайві фінансові витрати або затримки процедури в часі. 

Які можна зробити висновки
На практиці процедура СЕО повинна розпочинатися одночас-
но (або з невеликою затримкою) з процесом проектування 

ДПТ. Такий підхід дозволяє вчасно врахувати результати СЕО в 
процесі його підготовки, що забезпечує належне використан-
ня результатів СЕО. 
А щоб уникнути втрату часу та додаткових фінансових вкла-
день, до процедури СЕО необхідно підходити з належною від-
повідністю, в тому числі до вибору розробників та консульта-
ційних послуг.
В кінцевому рахунку СЕО є інструментом для урядів, який за-
безпечує обґрунтований вибір напряму економічного розвит-
ку на користь здоров’ю людини і довкілля.

ТРУДНОЩІ АБО НЕПЕРЕДБАЧЕНІ СКЛАДНОЩІ, З ЯКИМИ СТИКАЄТЬСЯ БІЗНЕС, 
ЯКОМУ НЕОБХІДНО ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ СЕО

КЕЙС BAKER TILLY
Ще у середині 2018 року команда Baker Tilly проводила 
соціально-економічну оцінку для  ОТГ (об’єднаної тери-
торіальної громади).
В  подальшому, майже через рік, коли Закон про  Стра-
тегічну екологічну оцінку набув чинності, Звіт про соці-
ально-економічну оцінку став невід’ємною частиною під 
час підготовки Звіту про  Стратегічну екологічну оцінку 
при внесенні змін до генерального плану села.
Загалом тривалість процедури СЕО триває близько 
трьох місяців.
Щодо вартості підготовки Звіту СЕО та проведення самої 
процедури, то інтервал може коливатися від 80 тис. грн 
до 1 млн та більше, залежно від складності проекту, об-
сягу робіт та вхідної інформації.
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GREEN ENERGY 
TECHNOLOGIES MARKET

Компанія Baker Tilly стала одним з ключових партнерів нової ініціативи, що зʼявилася на ринку від-
новлюваної енергетики, – платформи GETMARKET. Проект обʼєднав також провідні юридичні ком-
панії CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Dentons, EVERLEGAL, Астерс та ІKNET, що займається 
реалізацією проектів з альтернативної енергетики.

GETMARKET обʼєднує незалежні консалтингові компанії, 
що  працюють у  сфері відновлюваної енергетики України. 
Мета проекту – систематизація та розвиток ринку, пошук ін-
весторів та  їх  підтримка в  успішній реалізації енергетичних 
проектів.
Платформа працює з 2019 року та  допомагає компаніям, 
що  бажають  працювати в  першу чергу із сонячними стан-
ціями, надаючи аналітичні послуги, профільні консультації 
та інші послуги.
Послуги, що надає платформа:

ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПРОЕКТІВ 
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Компанії, що хочуть працювати в сфері сонячної енергетики, 
за допомогою простого алгоритму можуть підібрати проект 
для інвестицій. При цьому вони самі задають необхідні кри-
терії пошуку:
1. Регіон розташування.
2. Площа ділянки.
3. Тип електростанції.
4. Потужність.
Проекти, що надаються платформою GETMARKET, знаходять-
ся на  різних стадіях готовності: від потенційно можливих 
проектних рішень, до повністю готових діючих проектів.

ПОШУК ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Компанії, що зацікавлені в продажу проектів відновлюваної 
енергетики або  мають потребу в  консультаційних послугах 
із супроводу організації продажів, можуть залишити заявку 
або телефонувати задля подальшої співпраці.
Проект будь-якого типу та  стадії може бути реалізований 

та підготовлений до переговорів з потенційними інвестора-
ми і фінансовими установами як українського, так і міжнарод-
ного рівнів.
Запропоновані проекти можуть бути на будь-якому етапі го-
товності:
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• Земельна ділянка під станцію;
• Земельна ділянка та дозвіл на будівництво;
• Земельна ділянка, дозвіл на будівництво та проектна доку-

ментація тощо.

АНАЛІЗ РИНКУ
GETMARKET проводить постійні дослідження в  галузі від-
новлюваних джерел енергії в Україні, створюючи при цьому 
рейтинги ключових гравців енергетичного ринку. Платфор-
ма разом із партнерами розробила алгоритм, на основі якого 
проаналізувала роботу генеральних підрядників та  проек-
тувальників у  сфері сонячної енергетики в  Україні. Перший 
рейтинг був започаткований з метою створити базу компа-
ній, які працюють на ринку відновлюваної енергетики, струк-
турувати та проаналізувати дані, а також для контролю якості 
наданих компаніями послуг.

АКТУАЛЬНЕ ІНФОРМУВАННЯ
Платформа постійно публікує останні новини українського 
і світових енергетичних ринків, аналізує зміни в  законодав-
стві, останні публікації та інформує про важливі майбутні події 
в енергетичному секторі. Окрім новин, експерти GETMARKET 
та партнерів ведуть ЕнергоБЛОГ, в якому пояснюють та аналі-
зують актуальні зміни в енергетичній сфері країни.

РЕЙТИНГ ГЕНПІДРЯДНИКІВ 
ТА ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ В ГАЛУЗІ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ, БАЛІВ

В  рамках GETMARKET Baker Tilly пропонує послуги 
супроводу для проектів енергетичної сфери. Проведен-
ня процедури оцінки впливу на навколишнє середови-
ще, соціально-екологічної оцінки проектів, розробки 
бізнес-планів і ТЕО для “зелених” проектів, підготовки 
і підтвердження нефінансової звітності компаній, 
комунікації зі стейкхолдерами, місцевим населенням.

ПОРТФЕЛЬ GETMARKET
Реалізовані проекти:

площа під станції: 30 га

встановлена потужність станцій: 14 МВт

Перспективні проекти:

площа під станції: 2550,44 га

встановлена потужність станцій: 1306,4 МВт

Контакти:
03113, Україна, м. Київ, вул. П. Шутова, 9-А, оф. 102
Координатор: 
Максим Бабаєв, +38 (050) 217-75-55
Представник Baker Tilly: 
Олександр Баськов, +38 (073) 337-81-78

ГЕНПІДРЯДНИКИ

ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ

Kness Group
Rodina Energy Group 
Helios Strategia
EDS Engineering
Solar Steel Construction

ЕДС Інжиніринг
KNESS Group
Вольтаж Груп
Енерго Сила
Цетус

129
122
118
103
101

130
123

99
88
87



14 ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ

Оприлюднення нефінансової звітності відіграє важливу роль 
у  формуванні іміджу компанії. Стейкхолдерів сьогодні цікав-
лять не тільки фінансові показники діяльності компанії, а й її 
вплив на соціальну сферу та довкілля.
Наявність нефінансової звітності поряд із фінансовою дозво-
ляє зацікавленим особам отримувати інформацію щодо соці-
альних та екологічних аспектів діяльності компанії в комплексі 
з інформацією про економічні результати. Це дає можливість 
ефективно оцінювати ризики бізнесу (зокрема довгострокові), 

що стає важливим фактором оцінки діяльності компаній з боку 
акціонерів, інвесторів та кредиторів.
Тому вже не перший рік відділ сталого розвитку Baker Tilly за-
ймається звітністю зі сталого розвитку на підходах GRI. Причо-
му одразу в кількох напрямках:
1. підготовка нефінансових звітів та їх підтвердження;
2. проведення сертифікованих тренінгів «Звітність зі сталого 

розвитку GRI»;
3. аналіз проведення нефінансової звітності в Україні та світі.

ПІДГОТОВКА НЕФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ТА ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Перша українська компанія, для  якої 
проводилось підтвердження нефі-
нансової звітності щодо повноти, 
достовірності і суттєвості інформації, 
наданої в розділі Sustainability фінан-
сового звіту, був агрохолдинг Kernel 
ще у 2015 році.*

*Процедура перевірки виконана відповідно до Між-
народного стандарту з підтвердження достовір-

ності інформації (МСЗНВ) 3000 та Керівництва зі 
звітності зі Сталого розвитку GRI G4.

*Процедура перевірки виконана відповідно до Міжнародного стандарту з підтвер-
дження достовірності інформації МСЗНВ 3000.

Нефінансова звітність є інструментом соціальної відповідальності бізнесу.

Першими в Україні підготували Звіт зі сталого розвитку (за 2017 
та  за  2018 роки) для  Іноземного підприємства «Кока-Кола 
Беверіджиз Україна Лімітед», що  входить до  групи Coca-
Cola Hellenic Bottling Company (Сoca-Cola HBC)  – одного з 
найбільших світових ботлерів, що  займаються розливом 
та дистрибуцією безалкогольних напоїв на умовах франчай-
зингу The Coca-Сola Company.
Але не  лише для  українських компаній Baker Tilly підготува-
ла нефінансовий звіт. Останнє досягнення у  цьому напрям-
ку  – підготовка Звіту зі сталого розвитку за  стандартом GRI 
Standards для  унітарного підприємства «Кока-Кола Беврід-
жиз Білорусь» (за 2018 рік).

Також слід зазначити, що  зовніш-
нє незалежне підтвердження не-
фінансової звітності підкреслить 
якість звіту і зміцнить довіру заці-
кавлених сторін.
Astarta Holding B.V. – підтвер-
дження нефінансової звітності за 
2017 рік щодо повноти, достовір-
ності і суттєвості інформації*.

І хоча офіційно новий стандарт – GRI Standards – лише 1 липня 
2018 року набрав чинності, наразі компанія Baker Tilly може 
вже  поділитися досвідом підготовки нефінансової звітності 
зі сталого розвитку за  останнім стандартом GRI Standards 
для  державного підприємства «НЕК «Укренерго» за  2017 
та 2018 роки.
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КОМАНДА ВТ РОЗРОБИЛА ТА УДОСКОНАЛИЛА МЕТОДОЛОГІЮ ПІДГОТОВКИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 
ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ ТА СТАНДАРТАХ:

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА СТАНДАРТАМИ GRI

ОРГАНІЗАЦІЯ/ 
СИСТЕМА ПРИНЦИП/СТАНДАРТ

• GRI Standards
• Sustainability Topics for Sectors:  What do 

stakeholders want to know?

Глобальні цілі сталого розвитку ООН

• AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(AA1000APS) 2008

• AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES) 2015

• AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) 
2008

ISAE 3000, Assurance Engagements Other 
Than Audits or Reviews of Historical Financial

Планування Збір інформації Розрахунки Оформлення Комунікація
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АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Для того, щоб розуміти тенденцію в світі та Україні, команда ВТ 
постійно проводить моніторинг звітності зі сталого розвитку. 
На підставі цих досліджень хочемо поділитися інфографікою.
В  Україні підготовка нефінансових звітів все ще  є прерога-
тивою великих національних компаній та  представництв 
міжнародних корпорацій. Але помітна позитивна динаміка. 
І що  особливо важливо, у  2016 році впроваджувати звіти 
з використанням стандартів GRI почали великі державні 
підприємства. Як ми і прогнозували, 2019  рік став ще  про-
гресивнішим завдяки зацікавленості як з боку інвесторів 
та кредиторів, так і з боку українського суспільства та співро-

бітників компаній. Також повинні звернути увагу, що  у  2019 
році до проведення нефінансової звітності саме за стандар-
том GRI Standards долучилися провідні консалтингові ком-
панії: як у сфері ІТ, так і в сфері фінансових та аудиторських 
послуг.
На жаль, в Україні ще не існує єдиної бази, в яку були б внесені 
абсолютно всі соціально відповідальні компанії. Тому прове-
дення оцінки зі звітності сталого розвитку в Україні натепер є 
непростим завданням. Але аналіз соціально відповідального 
бізнесу вже активно проводиться, і ця інформація все більше 
користується попитом.

Загальна кількість звітів GRI-Standards – 
світовий показник

GRI сертифікованих 
навчальних 
програм5

77 учасників GRI 
навчальних 
програм

Кількість українських компаній, 
що підготували звіти GRI

Інфографіка підготована за даними сайту GRI та на основі аналізу компанії Baker Tilly

2008

2003

2001

2007

2002

2000

2006

2012

2016

2010

2005

2014

2018

2009

2004

2013

2017

2011

2015

1999

1 1

3 3

6

8 8
9

6

16

13
14

GRI – Standarts
GRI – Referenced
GRI – G3
GRI – G4

Структура використання стандартів 
в Україні, 2016-2019 рр.

18

2

24

1660
879

217
9

2019

2018

2017

2016

11
44

122
150
166
287
396
591
841

1318
1753
2273
2991
3505
3937
4249
4431
4460
4610
4760

G4

Standards

G2

G3

G3.1
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За 11 років 24 компанії опублікували 88 нефінансових річних 
звітів за методологією GRI. Спочатку по 2-3 в середньому про-
тягом 2008-2012 рр. Потім до 2016 року було зростання, яке 
досягнуло піку 10 річних звітів. У  2017 році був спад і кіль-
кість впала до  7 річних звітів, після чого знову відновилося 
зростання, яке триває і нині. У 2019 році було опубліковано 
15 звітів, 2020 року очікується 17-20 звітів.

Цікаві тенденції, тренди, факти:
• До 2016 року жодна державна компанія не готувала звіти 

за  методологією GRI. Першою такою компанією став «На-
фтогаз».

• Станом на  2019  рік третина звітів підготовлена і опублі-
кована державними компаніями. І надалі зберігатиметься 
таке співвідношення.

• Компанії з українським капіталом раніше і у співвідношенні 
частіше, ніж з іноземним капіталом, публікують річні звіти 
за методологією GRI.

• Аграрні та  енергетичні компанії становлять більше поло-
вини.

• 11 компаній випустили 4-7 річних звітів за  період 
2008-2019 рр.

Кількість звітів на компанію 
за 2008-2019 рр.

Кількість звітів* за секторами економіки

Agriculture, Food and Beverages production
Commercial and Financial Services
Energy
Metal products
Transport and Logistics

Приватна власність, іноземний капітал
Приватна власність, український капітал
Державна власність, український капітал

5
4
4
4
4

1
2

1
2
3
4
5
6
7

К-ть компаній

К-
ть

 зв
іті

в

*Кількість вказана у рік опублікування звіту. Зазвичай звіти публікують за попе-
редній рік, наприклад: звіти, опубліковані в 2019 році – це річні звіти за 2018 рік.
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3
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4
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1

1
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2
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1 1 13

3 2

2 3 2

13 2 2

11 2 2

4

44

5

5

4

Випуск звітів приватними та державними компаніями з українським 
та іноземним капіталом за 2008-2019 рр.

55
5

5

6
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ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКОВАНИХ ТРЕНІНГІВ 
«ЗВІТНІСТЬ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ GRI»

Щоб підвищити компетенції бізнесу у сфері застосування стан-
дарту і для ознайомлення з технологіями підготовки нефінан-
сової звітності та  вимогами стандарту GRI вже  три роки по-
спіль ВТ проводить сертифікований тренінг «Звітність у сфері 
сталого розвитку GRI» на базі свого освітнього центру.

Слід зазначити, що оскільки для проведення тренінгів у краї-
нах Східної Європи обов’язково необхідна ліцензія міжнарод-
ної The Global Reporting Initiative (GRI), на даний момент Baker 
Tilly – єдина компанія в Україні, яка проводить сертифіковані 
тренінги такого масштабу.
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АУТСОРСИНГ

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:
• поточний бухгалтерський та податковий облік; 
• складання та подання обов’язкової податкової та фінансо-

вої звітності;
• нарахування заробітної плати та розрахунок податків із за-

робітної плати;
• ведення кадрового обліку;
• складання та подання внутрішньо-групової управлінської 

звітності;
• підготовка звітності згідно з МСФЗ;
• супровід під час проходження процедури відшкодування 

ПДВ;
• супровід податкових перевірок; супровід аудиту;
• податкове, валютне та юридичне консультування;
• організація працевлаштування іноземців та ін.

Ми співпрацюємо майже із 100 українськими 
та  іноземними компаніями, серед яких компанії 
з Нідерландів, Великої Британії, Данії, Норвегії, 

Греції, США, Японії, Грузії, Туреччини та ін.

Надаємо послуги з обслуговування сонячних 
електростанцій як тих, що вже активно виробляють 
електроенергію, так і тих, що перебувають в процесі 

будівництва та запуску.

Загальна потужність електростанцій,  які перебувають 
у нас на обслуговуванні, складає понад

500 МВт

Альона СКІЧКО,
партнерка 

«Baker Tilly Accounting Services»

M: +380 (73) 337-82-35

alyona.skichko@bakertilly.ua



Олександр БАСЬКОВ,
Керівник відділу сталого
розвитку Baker Tilly

T: +380 (44) 284-18-65 
M: +380 (73) 337-81-78

alexander.baskov@bakertilly.ua

Олександр ПОЧКУН,
Керуючий партнер
Baker Tilly

T: +380 (44) 284-18-65
M: +380 (67) 401-46-85

alexander.pochkun@bakertilly.ua

www.bakertilly.ua
Україна, Київ, 03150, вул. Фізкультури, 28

Subsidiary company Baker Tilly Ukraine Consulting trading as Baker Tilly Consulting is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., 
the members of which are separate and independent legal entities.


