
Основні положення Закону України  
“ Про стратегічну екологічну оцінку ” 

(практичні аспекти та етапи СЕО) 

Семінар  

Стратегічна екологічна оцінка та її переваги 

Київ, 12 червня 2015 року  

 Сергій Вихрист, ключовий експерт Проекту СБП 

Додаткова підтримка  
Міністерства екології та природних ресурсів України  
у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки 
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Проект ЗУ про СЕО 
 

розроблено  
Міжвідомчою робочою групою з 

імплементації Директиви 2001/42/ЄС 
(утворена наказом Мінприроди №390 

від 01.12.2014) 
 

на виконання Директиви та Протоколу про СЕО 
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Закон регулює відносини у сфері 
стратегічної екологічної оцінки 

проектів документів державного 
планування та доповнює процедури 

розроблення і затвердження 
документів державного планування в 
частині забезпечення їх стратегічної 

екологічної оцінки 
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Стратегічна екологічна оцінка 
 

процедура визначення, опису та 
оцінювання наслідків виконання 

документів державного планування для 
довкілля, в тому числі здоров’я 

населення, виправданих альтернатив та 
розроблення заходів із запобігання, 

зменшення та відшкодування 
можливих негативних наслідків 
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Документи державного планування 

 
стратегії, плани, схеми, містобудівна 

документація, загальнодержавні 
програми, державні цільові програми 

та інші програми і програмні 
документи, включаючи будь-які зміни 
до них, які підлягають затвердженню 
органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування 
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Наслідки для довкілля, в тому числі 
здоров'я населення 

 
будь-які ймовірні наслідки для флори, 

фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, 
повітря, води, ландшафту, природних 

територій та об’єктів, безпечності 
життєдіяльності людей та їх здоров’я, 

матеріальних активів, культурної 
спадщини та взаємодії цих факторів 
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Об’єкти стратегічної екологічної оцінки 
 

проекти документів державного планування у сфері 
сільського господарства, лісового господарства, 

рибного господарства, енергетики, промисловості, 
транспорту, поводження з відходами, використання 

водних ресурсів, телекомунікацій, туризму, 
містобудування і землеустрою та виконання яких 

передбачатиме реалізацію видів діяльності та об'єктів, 
щодо яких законодавством передбачено проведення 

процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, 
або ті, які вимагають оцінки з огляду на ймовірні 

наслідки для територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі 
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Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки 
 

- органи виконавчої влади або органи місцевого 
самоврядування, які є відповідальними за розроблення 
документів державного планування; 
- Мінприроди, МОЗ, обласні, Київська, Севастопольська 
міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища та охорони здоров’я), органи виконавчої 
влади АРК з питань охорони навколишнього 
природного середовища та охорони здоров’я; 
- громадськість;  
- держава походження;  
- зачеплена держава. 
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Етапи стратегічної екологічної оцінки 
 

- встановлення необхідності здійснення СЕО; 
- визначення обсягу СЕО; 
- розроблення Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку;  
- проведення громадського обговорення та 
консультацій (за необхідності, проведення 
транскордонних консультацій);  
- врахування Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення 
та консультацій. 



10 

Особливості СЕО 
 

- жодного дозволу! 
- жодного погодження! 
- консультації мають на меті отримання 
зауважень і пропозицій (ненадання 
протягом визначеного терміну - 
вважаються відсутніми);  
- максимальна визначеність та прозорість;  
- інтегрована у чинну процедуру 
розроблення містобудівної документації. 
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Особливості СЕО 
 
 

Документи державного 
планування, для яких здійснюється 

стратегічна екологічна оцінка, не 
підлягають екологічній та 

санітарно-епідеміологічній 
експертизі.  



Дякую за увагу! 
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www.sbs-envir.org  

http://www.sbs-envir.org/
http://www.sbs-envir.org/
http://www.sbs-envir.org/

