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Відображення обмежень(1) 

28 February 2017 



Відображення обмежень (2) 

28 February 2017 



Прогнозування впливу 
• Рухливість мілини 
• Зміни морфології морського дна 
• Очищення відкладень 
• Зміни режиму течії та напрямку хвилі 
• Зміни до бюджетів прибережних наносів 

 
• Втрата харчових ресурсів для тваринних груп 
• Переривання міграційних маршрутів (риба) 
• Фактор непокоєння птахів 
• Пташині удари 

 
• Втрата молюсків 
• Вплив на промисел 

28 February 2017 



Сценарії 

28 February 2017 



Хороша практика 
• Створення прибережної Керівної групи з СЕО: 
         - Надання консультатцій щодо сприяння процесу СЕО 
         - Сприяння залученню зацікавлених сторін 
         - Своєчасна підготовка якісних документів 
Інтернет-портал, на якому зберігаються всі дані, зібрані під час 

СЕО та ОВД. 
• Рекомендації щодо СЕО / здійснення аудиту 
• Складання рекомендацій від СЕО та статусу дій. 
• Дослідницька програма СЕО: 

– Дослідження Комісії у відповідь на виявлені прогалини 
даних. 



Місцеві плани 
землекористування 

Англія та Уельс 

28 February 2017 



28 February 2017 



Оглядові звіти 

28 February 2017 

‘Mole Valley’ District Council, 2013 



Консультація: стратегічні та 
транскордонні проблеми 

28 February 2017 

 
• Сусідні муніципальні ради 
• Національні (призначені) 

органи 
• Інші відповідні органи 

(наприклад, водні компанії, 
аеропорт) 

• Існуючі групи зацікавлених 
сторін 



Цілі 

28 February 2017 

Оцінка сумісності:  
чи є цілі місцевих планів 
сумісними з цілями 
навколишнього середовища / 
збалансовані/сталі 



Оцінка проектів  

28 February 2017 



28 February 2017 



Хороша практика 

• Сильна процедурна основа, суворе 
дотримання законодавства та, як правило, 
досить ретельні оцінки 

• Добре інтегрована з плануванням та 
прийняттям рішень  

• Прийнятно хороший рівень володіння 
плановиками 

28 February 2017 



Недоліки! 

• Чи ефективна система? 
• Об'ємні документи: 

наприклад, Гаррогейт, 
головний звіт СЕО 1152 р., 
а також звіт про сферу 
охоплення (скопінг) та 
багато інших пов'язаних 
документів   
 
28 February 2017 



 
 

Питання чи коментарі? 
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