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Звіт про СЕО 

Звіт про СЕО, або відповідно до Протоколу про СЕО 
«Екологічна доповідь» готується у складі проекту 
ДДП, підписується всіма його авторами 
(виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації та 
містить, з урахуванням змісту та рівня деталізації 
ДДП, сучасні знання і методи оцінювання. 
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Стилістика Звіту про СЕО 

• Звіт про СЕО є центральним документом і 
предметом консультацій з органами влади и  
громадськістью, тому він повинен бути добре 
організований, легким для сприйняття і 
розуміння. Звіт про СЕО не повинен бути 
подібною до наукової публікації або звіту про 
науково-дослідну роботу. Детальна інформація 
науково-технічного характеру може бути 
представлена у формі додатків до Звіту про СЕО. 
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • висвітлення головних цілей, призначення та 
змісту ДДП, його взаєзв'язок з іншими 
документами державного планування, що 
стосуються цієї галузі або території. 
Необхідно провести аналітичну роботу 
щодо виявлення взаємовзвязків всіх діючіх 
ДДП із тим документом, що підлягає СЕО. 
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • індикативні характеристики поточного стану 
навкольшнього природного середовища та 
здоров’я населення на основі офіційних 
статистичних данних та результатів досліджень. 
На основі здійсненого аналізу необхідно оцінити 
зміни стану навколишнього природного 
середовища та здоров’я населення за умов 
реалізації сценарію коли ДДП не буде 
затверджено. Рекомендації з аналізу вихідних 
умов наведено у Додатку 9. 
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • аналіз сценарію реалізації запланованого ДДП. Для цього 
необхідний  аналіз  характеристик стану довкілля та умов 
життєдіяльності  і здоров’я людей на територіях, які 
можуть зазнавати негативного впливу. Такий аналіз 
здійснюється на основі офіційних статистичних данних та 
результатів досліджень.  

• визначення наявних екологічних проблем та ризиків їх 
впливу на здоров’я населення на основі аналізу офіційних 
статистичних данних та результатів досліджень в районах 
які можуть бути суттєво зачеплені. Окрему увагу необхідно 
приділити аналізу екологічних проблем для територій з 
природоохоронним статусом.  

 15-16 березня 2017 



Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • аналіз та оцінювання наслідків реалізації ДДП для 
довкілля та здоров’я населення та прогнози: 
короткотерміновий (1 рік), середнотерміновий (3-
5 років), довготерміновий (10-15 років). При описі 
і аналізі наслідків для довкілля та здоров’я 
населення необхідно враховувати як постійні так і 
тимчасові чинники, побічні, кумулятивні та 
синергетичні ефекти. Необхідне здійснення 
оцінки як позитивних так і негативних наслідків 
реалізації ДДП.  
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • аналіз міжнародних, державних та інших 
зобов’язань у сфері охорони довкілля та 
запобіганням негативного впливу на здоров'я 
населення, що стосуться ДДП. В процесі 
підготовки ДДП необхідно визначити практичні 
механізми виконання цих зобов’язань під час 
підготовки ДДП. Особливо важливим цей пункт є, 
коли реалізації ДДП планується в зоні впливу на 
природоохоронні та прикордонні території. 
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • розробка заходів для запобігання, зменшення та 
компенсації негативних наслідків, спричинених 
реалізацією ДДП.  

• обґрунтування вибору альтернативних варіантів 
реалізації ДДП. Окремо описується брак 
інформації та технічних засобів, експертного 
забезпечення та інші складності і особливості 
реалізації процесу здійснення СЕО. 

• опис заходів моніторингу наслідків виконання 
ДДП,  
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Звіт про СЕО повинен містити 
таку інформацію: 

 • опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров'я населення, 
якщо вони можуть мати місце в результаті 
реалізаціїї ДДП. 

• Фінальним і обов’язковим елементом Звіту про 
СЕО є резюме всіх основних десяти обов’язкових 
пунктів звіту в стилістиці, розрахованій на 
широкий загал без технічної деталізації та 
інформації. Резюме нетехнічного характеру 
повинно бути не більш 2-5 сторінок, схеми та 
ілюстрації не потрібні. 
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Дякую за увагу! 
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