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Що таке Програма EaP GREEN  

• Програма «Екологізація економік країн Східного 
партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) 
була започаткована у 2012 році з метою 
підтримки шести країн Східного Партнерства 
щодо “озеленення економіки”, що означає 
досягнення економічного зростання без 
деградації довкілля та виснаження ресурсів.  

• Країни Східного Партнерства це - Азербайджан, 
Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.  

• Ключовими цільовими групами EaP GREEN є уряди 
країн та приватний сектор.  

 



Основні компоненти Програми EaP GREEN  

• Програма має три основні компоненти:  
• (1) управління та фінансові інструменти для 

сталого виробництва і споживання та зелена 
економіка;  

• (2) Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та Оцінка 
впливу на довкілля (ОВД) як інструменти політики 
сталого виробництва і споживання ; та  

• (3) демонстраційні проекти.  



Фінансування програми  

Програма підтримувалася Європейською Комісією та іншими 
донорами та виконувалась міжнародними організаціями: 

•  Організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) 

•  Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) 
•  Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 
• Організація об`єднаних націй з промислового розвитку 

(ЮНІДО) 
•  Загальний бюджет EaP GREEN на період впровадження (48 

міс.) становить 12,5 млн. євро.  



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО і ОВД) 

10-12 червня 2015 року відбулося семінари: 
• 10 червня – «Стратегічна екологічна оцінка та її 

переваги» (для центральних органів виконавчої 
влади) 

• 11 червня – «Переваги впровадження стратегічної 
екологічної оцінки в Україні» (круглий стіл високого 
рівня) 

• 12 червня «Практичне застосування стратегічної 
екологічної оцінки (СЕО): роль органів з охорони 
навколишнього середовища в процесі СЕО» (для 
місцевих органів влади) 



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО і ОВД) 

        25-26 жовтня 2016 рік Тренінг «Практичне 
застосування Стратегічної екологічної 
оцінки» для посадових осіб органів 
виконавчої влади і місцевого 
самоврядування» 

        Тренінг зібрав 38 представників органів 
влади регіонального і місцевого рівнів, 
відповідальних за розроблення документів 
державного планування з чотирьох областей 
України: Вінницької (місто Ладижин), 
Запорізької (міста Бердянськ, Енергодар), 
Івано-Франківської (місто Долина) і 
Полтавської (міста Кременчук, Горішні 
Плавні, Миргород), які є частиною Проекту 
ПРОМІС, а також представників 
департаментів екології та природних 
ресурсів та охорони здоров’я з обласних 
державних адміністрації цих чотирьох 
областей. 

 



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО і ОВД) 

28 лютого 2017 рік  Круглий стіл на тему: 
«Переваги впровадження сучасної 
системи стратегічної екологічної оцінки 
в Україні» 
У заході взяли участь народні депутати 
України, представники Адміністрації 
Президента України, центральних органів 
виконавчої влади (з 10 Міністерств), які 
відповідають за економічний і 
промисловий розвиток у таких галузях: 
енергетика, транспорт, сільське 
господарство, туризм, видобуток 
корисних копалин, лісове господарство, 
охорони здоров'я, а також міжнародні 
експерти з Представництва ЄС, ОБСЄ в 
Україні, Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління. 
 



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО і ОВД) 

15-16 березня 2017 рік - навчальний 
семінар з питань практичного 
застосування стратегічної 
екологічної оцінки (СЕО) в Україні 
У семінарі взяли участь 30 
представників обласних державних 
адміністрацій з питань довкілля та 
охорони здоров’я з десяти областей 
України: Житомирської, Київської, 
Луганської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, 
Херсонської, Черкаської і 
Чернігівської. 
 



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО і ОВД) 

• 31 жовтня – 02 листопада 2017 рік  Субрегіональний 
семінар-тренінг «Обмін досвідом щодо 
впровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) і 
оцінки впливу на довкілля (ОВД) в вибраних країнах 
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії» 

        30 фахівців природоохоронної галузі із України, 
Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану і 
Молдови взяли активну участь у семінарі та пройшли 
навчання щодо впровадження та використання 
інструменту СЕО. 

 • 02-03 листопада 2017 рік Семінар «Транскордонна 
оцінка впливу на довкілля (ОВД) для країн 
Центральної Азії» 

         В рамках семінару-тренінгу «Обмін досвідом щодо 
впровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) і 
оцінки впливу на довкілля (ОВД) в вибраних країнах 
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії»  02-03 
листопада ц.р. за фінансової підтримки  Уряду 
Швейцарії проведено семінар «Транскордонна оцінка 
впливу на довкілля (ОВД) для країн Центральної Азії», 
в якому взяли участь представники Казахстану, 
Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану.   
 

 



Що зроблено в Україні в рамках Програми? 
(компонент СЕО ) 

• Здійснено переклад  українською мовою фільму про 
Стратегічну екологічну оцінку, підготовленого ЄЕК ООН 

• Здійснено переклад українською мовою  брошури 
«Протокол про стратегічну екологічну оцінки. Факти та 
переваги використання» , підготовленого ЄЕК ООН 

• Підготовлено ліфлет «Впровадження стратегічної 
екологічної оцінки в Україні»  

• Підготовлено проект Методичних рекомендацій 
проведення стратегічної екологічної оцінки в Україні 

 



Що планується?  

• Прийняття Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» 

• Розроблення стратегії нарощування потенціалу 
СЕО для подальшої координації діяльності по 
створенню системи СЕО в Україні 

• Розроблення/ прийняття підзаконних актів СЕО 
• Проведення інформаційної компанії / навчання по 

СЕО 
 



 
 

Дякую за увагу! 
 

trofimenko@menr.gov.ua 
 

mailto:trofimenko@menr.gov.ua
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