


 На зустрічі Міністрів охорони 
навколишнього природного середовища 
європейських країн, яка проходила у травні 
2003 року в Києві, Україна приєдналась до 
Міжнародного Протоколу про Стратегічну 
екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті 



 Мета Протоколу – сприяння розгляду 
екологічних проблем при розробці 
проектів, планів та програм соціально-
економічного розвитку, проектів 
нормативних і законодавчих документів, 
забезпечення участі громадськості у 
впровадженні Стратегічної екологічної 
оцінки, встановлення чітких, відкритих та 
ефективних процедур Стратегічної 
екологічної оцінки, сприяння сталому 
розвитку на рівні офіційних документів, 
планів та програм 



 Міністерством екології та природних 
ресурсів України розроблено проект Закону 
України «Про стратегічну екологічну 
оцінку». 

 Реалізація законопроекту сприятиме 
адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС, оскільки Протокол 
відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та 
закріплений у Директиві 2001/42/EC. 

 



 Оцінка екологічних впливів господарської 
діяльності в Україні забезпечується двома 
процесами: оцінкою впливу на навколишнє 
середовище (далі - ОВНС) та державною 
екологічною експертизою. 

 



 Стратегічна екологічна оцінка є одним із 
інструментів реалізації державної 
екологічної політики відповідно до 
Основних засад (стратегії) державної 
екологічної політики України на період до  
2020 року.  

 



 Об`єктами стратегічної екологічної оцінки є 
проекти стратегічних планів та програм 
розвитку галузей і територій, державних 
цільових програм, реалізація яких 
пов`язана з використанням природних 
ресурсів та може вплинути на стан 
навколишнього природного середовища.   

 



 Стратегічна екологічна оцінка здійснюється 
у такі етапи: 
◦ встановлення необхідності здійснення 

стратегічної екологічної оцінки; 
◦ визначення обсягу досліджень та розроблення 

Доповіді про стратегічну екологічну оцінку; 
◦ проведення громадського обговорення та 

консультацій з центральними органами 
виконавчої влади, щодо проектів 
загальнодержавних документів державного 
планування, та місцевими органом виконавчої 
влади щодо проектів місцевих та регіональних 
документів державного планування; 

◦ врахування Доповіді про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення та 
консультацій. 

 



 За результатами стратегічної екологічної 
оцінки Замовник готує Доповідь про 
стратегічну екологічну оцінку, яка містить 
визначення, опис та оцінку можливого 
значного впливу документу державного 
планування, а також виправдані 
альтернативи (у тому числі альтернатива 
відмови від діяльності) з урахуванням цілей 
і географічних меж території, на яку 
поширює дію документ державного 
планування. 

 



 Доповідь про стратегічну екологічну оцінку 
повинна включати: 

 зміст та головні цілі документу; 
 відповідні аспекти поточного стану навколишнього 

середовища; 
 характеристики стану навколишнього середовища; 
 екологічні проблеми; 
 цілі у сфері охорони навколишнього середовища; 
 опис можливого значного впливу; 
 заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та компенсації будь-якого значного 
впливу; 

 обгрунтування вибору альтернативних варіантів; 
 заходи, передбачені для моніторингу впливу; 
 опис можливого значного транскордонного впливу; 
 резюме нетехнічного характеру інформації. 

 



 Для визначення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що має бути 
включена до Доповіді про стратегічну 
екологічну оцінку, Замовник надає 
короткий опис проекту документу 
державного планування або його 
концепцію та проводить консультації і 
отримує пропозиції від центральних 
органів виконавчої влади,  щодо проектів 
загальнодержавних документів державного 
планування, та місцевим органом щодо 
проектів місцевих та регіональних 
документів державного планування. 

 



 Замовник забезпечує своєчасні та ефективні 
можливості для участі громадськості у 
стратегічній екологічній оцінці проекту 
документу державного планування, коли 
доступні до розгляду усі альтернативні 
варіанти 



  Повідомлення повинно містити дані про:  

 документ державного планування, 
що пропонується, та його 
характер; 

 орган, відповідальний за 
затвердження документу 
державного планування; 

 передбачувану процедуру 
громадського обговорення 

 чи підлягає документ державного 
планування процедурі 
транскордонної оцінки. 

 



 Центральні органи виконавчої влади,  щодо 
проектів загальнодержавних документів 
державного планування, та місцеві органи 
виконавчої влади щодо проектів місцевих 
та регіональних документів державного 
планування, надають свої пропозиції та 
зауваження до проекту документу 
державного планування та Доповіді про 
стратегічну екологічну оцінку у письмовій 
формі у строк, який не перевищує 30 днів з 
моменту отримання проекту документу 
державного планування та Доповіді про 
стратегічну екологічну оцінку.  

 



 Якщо центральний орган виконавчої влади, 
вважає, що документ державного планування 
може мати значний вплив на стан 
навколишнього середовища держави, яка може 
бути зачеплена транскордонним впливом 
документу державного планування, або якщо 
зачеплена держава цього вимагає, 
центральний орган виконавчої влади, надає 
копію проекту документу державного 
планування разом з відповідною Доповіддю 
про стратегічну екологічну оцінку зачепленій 
державі та визначає строк, протягом якого 
зачеплена держава повинна повідомити про 
своє бажання (небажання) взяти участь у 
транскордонних консультаціях. Такий строк не 
може бути більшим ніж 30 днів з моменту 
оповіщення зачепленої держави. 
 



 Якщо зачеплена держава повідомила про 
своє бажання взяти участь у 
транскордонних консультаціях, 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
спільно із Замовником, в узгоджений із 
зачепленою державою строк, проводять 
консультації із зачепленою державою 
стосовно можливого транскордонного 
впливу документу державного планування 
та заходів, які передбачають мінімізацію 
або уникнення такого впливу.  
 



 Замовник розміщує на своїй офіційній сторінці 
у мережі Інтернет прийнятий (затверджений) 
документ державного планування. 

 Замовник також готує та розміщує на своїй 
офіційній сторінці довідку (звіт) про 
консультації та громадське обговорення, у якій 
підсумовує отримані зауваження і пропозиції та 
зазначає, яким чином у документі державного 
планування та Доповіді про стратегічну 
екологічну оцінку було враховано результати 
консультацій та зауваження і пропозиції 

 



 Дякую за увагу! 


