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Питання для дискусії

• Яка роль експертів в підготовці Звіту про 
СЕО?

• Які типи транскордонного впливу враховуться
у звіті про СЕО?

• Може бути СЕО природоохоронної території?
• Хто відповідає за якість Звіту про СЕО?
• Для чого потрібен моніторинг СЕО?
• Який державний орган контролює виконання
Звіту про СЕО?



Врахування зауважень щодо
Заяви 

Після прийняття рішення про проведення СЕО  
Замовником для підготовки Звіту про СЕО 
Замовник  враховує зауваження і пропозиції, 
отримані:
• в процесі громадського обговорення Заяви 
про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки;

• рекомендації до Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки, надані 
органами охорони довкілля та охорони 
здоров’я (відповідно до рівня ДДП)



Хто готує Звіт про СЕО?

• Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
готується у складі проекту документа 
державного планування,

• Звіт про СЕО готує Замовник
• До підготовки Звіту (як і на попередніх 
ектапах СЕО) Замовник може залучати 
експертів які також є виконавцями

• Звіт про СЕО підписується всіма його 
авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої 
кваліфікації



Що необхідно враховувати?

Звіт про СЕО готується з  урахуванням:
• змісту і рівня деталізації документа 
державного планування; 

• сучасних знань; 
• методів оцінювання.



1) Загальна характеристика 
ДДП та місце СЕО 

• зміст ДДП;
• основні цілі  ДДП;
• зв'язок з іншими ДДП, які стосуються 
тієїж території, або галузі.



2) Якщо ДДП не буде 
реалізований

• характеристики поточного стану довкілля, у 
тому числі здоров'я населення, 

Характеристика здійснюється за  існуючими 
адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень;
• прогнозні зміни характеристик поточного 
стану довкілля, у тому числі здоров'я 
населення, якщо ДДП не буде затверджено 



3) Якщо ДДП буде 
реалізовано

• характеристики стану довкілля, умов 
життєдіяльності людей та стану здоров'я 
населення на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу 

характеристики стану довкілля, умов 
життєдіяльності людей та стану здоров'я 
населення здійснюється за існуючими 
адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень



4)Екологічні проблеми

• існуючі екологічні проблеми, у тому числі 
ризики їх впливу на здоров'я населення, які 
стосуються ДДП 

• екологічні проблеми, у тому числі ризики їх 
впливу на здоров'я населення які стосуються 
територій з природоохоронним статусом 

за існуючими адміністративними даними, 
статистичною інформацією та результатами 
досліджень;



5)Зобов’язння

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому 
числі пов'язані із запобіганням негативному 
впливу на здоров'я населення, щодо ДДП 
встановлені на:
• міжнародному рівні; 
• державному рівні;
• місцевому рівні та ін.; 
шляхи врахування зобов’язань та інших 
екологічних чинників, у тому числі пов'язаних з 
негативним впливом на здоров'я населення, під 
час підготовки ДДП



6)Наслідки для довкілля

• наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров'я населення: 

• побічні;
• кумулятивні; 
• синергічні; 
• коротко термінові;
• середньотермінові;
• довгостермінові; 
• постійні і тимчасові; 
• позитивні і негативні.



7) Альтернативні варіанти

• Обґрунтування вибору альтернативних 
варіантів, що розглядалися

• Яким чином здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка

• Опис недостатності інформації та 
технічних засобів, необхідних для 
здійснення такої оцінки



9) Моніторинг

• Моніторинг за підсумками СЕО та пов'язані з 
ним процеси звітності мають бути інтегровані 
у процес моніторингу ДДП, що повинно бути 
оговорено на стадії визначення обсягу 
досліджень процедури СЕО.

• Порядок здійснення моніторингу наслідків 
виконання ДДП для довкілля, в тому числі 
здоров’я населення, затверджує Кабінет 
Міністрів України.



Алгоритм моніторингу
• розробку простих і зрозумілих показників, відповідно до кожного із 

визначених у Звіті про СЕО значних наслідків для довкілля, включаючи 
здоров’я населення; 

• створення системи вимірювання показників, яка дозволяє досить 
швидко і без надлишкових витрат вимірювати щорічно необхідні 
показники для моніторингу за підсумками СЕО;

• щорічние вимірювання показників, внесення ії до баз даних;
• щорічний аналіз показників і визначення наявності або відсутності 

одного із зазначених в Звіті про СЕО значних наслідків для довкілля, в 
тому числі здоров’я населення;

• здійснення заходів щодо усунення наслідків значних наслідків для 
довкілля, в тому числі здоров’я населення;

• щорічне інформування через інтернет про результати моніторнигу та 
усунення наслідків для довкілля, в тому числі здоров’я населення. 



10) Транскордонні наслідки

опис ймовірних транскордонних наслідків 
для довкілля, у тому числі для здоров'я 
населення (за наявності):
• Зачеплена держава
• Держава походження



11) Резюме

Фінальним і обов’язковим елементом 
Звіту про СЕО є резюме всіх основних 
десяти обов’зкових пунктів звіту в 
стилістиці, розрахованій на широкий загал 
без технічної деталізації інформації.



11) Резюме

Фінальним і обов’язковим елементом 
Звіту про СЕО є резюме всіх основних 
десяти обов’зкових пунктів звіту в 
стилістиці, розрахованій на широкий загал 
без технічної деталізації інформації.



Звіт про СЕО

є базовим документом для: 
• громадського обговорення
• консультацій з уповноваженими органами
• виконує функції розділу “Охорона 
навколишнього природного середовища” для 
містобудівної документації

• є невідємною частиною ДДП 
• містить програму моніторингу



Зауваження для Замовника

• Зважаючи на те, що Закон про СЕО 
інтегрований із міжнародними нормами і в 
ньому мінімізована корупційна складнова, то 
контролюючий орган відсутній

• Всі зацікавлені сторони, що не задоволені
ДДП, або результатом його застосування
будуть захищати свох права через суд

• Основним документом для захисту в суді
стане Звіт про СЕО та авторитет експертів
(виконавців), що його підписали
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Дякую за увагу!
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(067) 4081454

Потапенко Вячеслав


