
        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Навчальний семінар щодо практичного застосування оцінки впливу на 
довкілля (ОВД) у транскордонному контексті: Двосторонні угоди щодо 

ОВД у транскордонному контексті  
 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

16–17 березня 2021 року 
Київ, Україна 

 
Технічне обладнання: для інтернет-відеоконференцій (Zoom) 

Мови: Англійська — українська, англійська — румунська (синхронний 
переклад) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логістична примітка: У зв’язку з пандемією COVID-19 цей семінар проводитиметься у 
віртуальному форматі за допомогою платформи Zoom. Усі зареєстровані учасники отримають 
необхідну інформацію для доступу до платформи.  
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Навчальний семінар щодо практичного застосування оцінки впливу на довкілля (ОВД) у 
транскордонному контексті: Двосторонні угоди щодо ОВД у транскордонному контексті 

 
16–17 березня 2021 року (16 березня 15:00–17:00 за Києвом/Бухарестом; 17 березня 14:00–

17:30 за Києвом/Бухарестом) 
 

Загальна довідкова інформація  

У рамках програми «EU4Environment» (2019–2022 рр.), що фінансується Європейським 
Союзом, ЄЕК ООН надає шести країнам Східного партнерства, включаючи Україну, 
допомогу в комплексній розбудові потенціалу та інституційної структури для здійснення 
стратегічної екологічної оцінки та ОВД у транскордонному контексті, а також фіналізації 
реформ законодавства у зазначеній сфері.  

Україна має значно менший досвід у застосуванні ОВД у транскордонному контексті, ніж 
на національному рівні. Двосторонні угоди щодо ОВД у транскордонному контексті є 
практичним інструментом, який може дозволити країнам, що беруть участь у процедурах 
ОВД у транскордонному контексті, зокрема Україні та Румунії, заздалегідь узгодити 
національні законодавчі вимоги та процедури, тим самим розширивши можливості 
міністерств захисту довкілля у здійсненні ефективної координації таких процедур та 
нагляду за ними. Статтею 8 Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному 
контексті (Конвенції Еспо) закладено правову основу для укладення двосторонніх угод з 
метою дієвого застосування такої оцінки. Двостороння угода, переговори щодо якої між 
двома зазначеними країнами були розпочаті близько десяти років тому, допоможе 
усунути відмінності в імплементаційних практиках між країнами та забезпечити дієвіше 
виконання Конвенції.  

У рамках семінару Україні та Румунії буде надана допомога в реалізації рекомендацій, 
сформульованих за результатами Нарад Сторін Конвенції Еспо у 2011–2020 роках щодо 
розробки двосторонньої угоди (див. рішення/релевантні частини рішень III/4d; IS/1 (f); 
VI/2; V/4 стосовно виконання Україною своїх зобов’язань за Конвенцією щодо 
глибоководного суднового ходу Дунай — Чорне море в українській частині дельти 
Дунаю).  

Також у рамках семінару буде враховано інші рішення, ухвалені за результатами Нарад 
Сторін, які стосуються двосторонніх угод, включаючи рішення щодо подання звітності та 
оглядів виконання Конвенції (рішення VIII/5 (2020); VII/1 (2017); VI/1 (2014) та V/3 (2011)), 
а також релевантні рекомендації та висновки за результатами оглядів виконання, 
затверджені на Нарадах Сторін (огляди 6–3, якими охоплено періоди 2016–2018,       
2013–2015, 2010–2012 та 2006–2009 рр. відповідно). У таких висновках на постійній 
основі підкреслювалася потреба в існуванні двосторонніх угод для врегулювання 
розбіжностей у: змісті повідомлень; мові; строках; порядку дій у разі відсутності відповіді 
на повідомлення або існування незгоди щодо необхідності його надання; тлумаченні 
різних термінів та проведенні післяпроєктного аналізу.  

 

День 1 семінару буде зосереджений на питанні застосування двосторонніх угод, 
включаючи характер, сферу охоплення та елементи таких угод у контексті Конвенції Еспо 
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та Директиви Європейського Союзу про ОВД. Протягом дня 2 представники органів 
влади у сфері екології, а також експерти з правових питань з України та Румунії матимуть 
можливість обговорити проєкт двосторонньої угоди та відповідних її елементів для 
сприяння її подальшим підготовці та фіналізації за підтримки програми 
«EU4Environment» у 2021 році. Фасилітацію семінару здійснюватиме міжнародний 
консультант із правових питань ЄЕК ООН.   

 

Цілі, очікувані підсумки і результати зустрічі 

Семінар повинен:  

• підвищити спроможність міністерств захисту довкілля розробляти і застосовувати 
двосторонні угоди для ефективної імплементації процедур ОВД у 
транскордонному контексті згідно з Конвенцією Еспо (стаття 8) та Директивою 
Європейського Союзу про ОВД; 

• посприяти прискоренню і завершенню роботи над підготовкою проєкту 
двосторонньої угоди про ОВД у транскордонному контексті між Україною та 
Румунією.  

 

Учасники 

Зустріч об’єднає до 30 учасників-представників міністерств захисту довкілля України та 
Румунії.  

 

Практична інформація  

Основною мовою семінару є англійська мова. Під час його проведення буде забезпечено 
синхронний переклад у мовних парах англійська — українська та англійська — 
румунська.  

 

Про програму «EU4Environment» 

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) має на меті надання 
допомоги шести партнерським країнам — Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, 
Республіці Молдова та Україні — зберегти свій природний капітал і підвищити 
екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, 
демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також 
упроваджуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками і впливами.  

Програма фінансується Європейським Союзом, реалізується п’ятьма партнерськими 
організаціями: ОЕСР, ЄЕК ООН, ЮНЕП, ЮНІДО та Світовим банком і має бюджет у розмірі 
близько 20 мільйонів євро. Термін реалізації Програми: 2019–2022 роки. 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: EU4Environment@oecd.org 

Додаткову інформацію щодо діяльності ЄЕК ООН, яка стосується СЕО та ОВД у 
транскордонному контексті, можна отримати за адресою: leonid.kalashnyk@un.org 

mailto:EU4Environment@oecd.org
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ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

День 1  
16 березня 2021 року 

Час за Києвом/Бухарестом: 15:00–17:00  
Час за центральноєвропейським часом: 14:00–16:00 

 
Час 
(за Києвом/ 
Бухарестом) 

Пункт 

15:00–15:30 Відкриття  

Представник(ця) Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України 
Представник(ця) Міністерства захисту довкілля, водних та 
лісових ресурсів Румунії 
Хлоя Алліо, Керівниця операційного відділу 3 «Економічне 
співробітництво, енергетика, інфраструктура та довкілля» 
Представництва ЄС в Україні 
Леонід Калашник, Менеджер проєкту «EU4Environment» в 
ЄЕК ООН, Секретаріат Конвенції Еспо та Протоколу про 
стратегічну екологічну оцінку до неї ЄЕК ООН 

15:30–16:00 Сесія 1: Правова основа, характер та сфера охоплення 
двосторонніх угод згідно з положеннями та усталеними 
практиками в рамках Конвенції Еспо та Директиви ЄС про ОВД  

Представляє: Єжи Ендрошка, міжнародний експерт із правових 
питань ЄЕК ООН 

16:00–16:15 Запитання і відповіді 

16:15–16:45 Сесія 2: Елементи двосторонніх угод згідно з положеннями та 
усталеними практиками в рамках Конвенції Еспо та Директиви 
ЄС про ОВД, а також релевантні рекомендації, сформульовані за 
результатами Нарад Сторін Конвенції Еспо. 

Представляє: Єжи Ендрошка, міжнародний експерт із правових 
питань ЄЕК ООН 

Представляє: Єлена Сантер, Секретарка Комітету з 
імплементації Конвенції Еспо та Протоколу про стратегічну 
екологічну оцінку до неї. 

16:15–16:45 Запитання і відповіді 

17:00 Закриття дня 1 
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День 2  
17 березня 2021 року 

Час за Києвом/Бухарестом: 14:00–17:30  
Час за центральноєвропейським часом: 13:00–16:30 

 
Час 
(за Києвом/ 
Бухарестом) 

Пункт 

14:00–14:10 Короткий вступ до дня 2 семінару  

Представляє: Єжи Ендрошка, міжнародний експерт із правових 
питань ЄЕК ООН 

14:10–14:40 Сесія 3: Правовий характер та сфера охоплення двосторонньої 
угоди між Україною та Румунією 

Заява представника(ці) української сторони щодо пропонованих 
правового характеру і сфери охоплення двосторонньої угоди з 
урахуванням нормативно-правової бази України (зокрема Закону 
про ОВД 2017 року) — 10 хв 

Заява представника(ці) румунської сторони щодо пропонованих 
правового характеру і сфери охоплення двосторонньої угоди з 
урахуванням нормативно-правової бази Румунії (зокрема Закону 
про ОВД 2018 року) — 10 хв 

Коментарі експертів із правових питань із визначенням спільних 
позицій, проблемних питань та потенційних підходів до 
досягнення компромісів щодо запропонованих правового 
характеру і сфери охоплення двосторонньої угоди — 10 хв 

Дмитро Скрильніков, експерт із правових питань; 
Фелікс Захарія, експерт із правових питань; Єжи Ендрошка 

14:40–15:10 Сесія 4: Сфери діяльності та підхід до активації процедури в 
транскордонному контексті 

Заява представника(ці) румунської сторони щодо пропонованих 
охопленої сфери діяльності та підходу до активації процедури в 
транскордонному контексті — 10 хв 

Заява представника(ці) української сторони щодо пропонованих 
охопленої сфери діяльності та підходу до активації процедури в 
транскордонному контексті — 10 хв 

Коментарі експертів із правових питань із визначенням спільних 
позицій, проблемних питань та потенційних підходів до 
досягнення компромісів щодо пропонованих охопленої сфери 
діяльності та підходу до активації процедури в транскордонному 
контексті — 10 хв 

Фелікс Захарія; Дмитро Скрильніков; Єжи Ендрошка 
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15:10–15:40 Сесія 5: Участь громадськості 

Заява представника(ці) української сторони щодо участі 
громадськості (консультацій, тлумачення, розподілу обов’язків) — 
10 хв 

Заява представника(ці) румунської сторони щодо участі 
громадськості (консультацій, тлумачення, розподілу обов’язків) — 
10 хв 

Коментарі експертів із правових питань із визначенням спільних 
позицій, проблемних питань та потенційних підходів до 
досягнення компромісів щодо участі громадськості (консультацій, 
тлумачення, розподілу обов’язків) — 10 хв 

Дмитро Скрильніков; Фелікс Захарія; Єжи Ендрошка 

15:40–16:10 Сесія 6: Строки та документування в підсумковому рішенні 
належного врахування результатів процедури у транскордонному 
контексті  

Заява представника(ці) румунської сторони щодо строків (надання 
відповідей на повідомлення, коментарів тощо) та документування 
в остаточному рішенні належного врахування результатів 
процедури у транскордонному контексті — 10 хв 

Заява представника(ці) української сторони щодо строків (надання 
відповідей на повідомлення, коментарів тощо) та документування 
в остаточному рішенні належного врахування результатів 
процедури у транскордонному контексті — 10 хв 

Коментарі експертів із правових питань із визначенням спільних 
позицій, проблемних питань та потенційних підходів до 
досягнення компромісів щодо строків (надання відповідей на 
повідомлення, коментарів тощо) та документування в 
остаточному рішенні належного врахування результатів 
процедури у транскордонному контексті — 10 хв 

Фелікс Захарія; Дмитро Скрильніков; Єжи Ендрошка 

16:10–16:50 Сесія 7: Післяпроєктний аналіз та інші елементи, які потенційно 
можуть бути включені до двосторонньої угоди 

Заява представника(ці) української сторони щодо післяпроєктного 
аналізу та інших елементів, які потенційно можуть бути включені 
до двосторонньої угоди з урахуванням практики, представленої 
протягом дня 1 — 10 хв 

Заява представника(ці) румунської сторони щодо післяпроєктного 
аналізу та інших елементів, які потенційно можуть бути включені 
до двосторонньої угоди з урахуванням практики, представленої 
протягом дня 1 — 10 хв. 

Коментарі українського експерта з правових питань із 
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визначенням спільних позицій, проблемних питань та потенційних 
підходів до досягнення компромісу — 10 хв 

Представляє: Дмитро Скрильніков 

Коментарі румунського експерта з правових питань із 
визначенням спільних позицій, проблемних питань та потенційних 
підходів до досягнення компромісу — 10 хв 

Представляє: Фелікс Захарія 

16:50–17:20 Сесія 8:  Складання двосторонньої угоди 

Заява представника(ці) української сторони щодо змісту 
двосторонньої угоди та наступних кроків із її складання — 10 хв 

Заява представника(ці) румунської сторони щодо змісту 
двосторонньої угоди та наступних кроків із її складання — 10 хв 

Коментарі українського експерта з правових питань із 
визначенням спільних позицій, проблемних питань та потенційних 
підходів до досягнення компромісу щодо змісту двосторонньої 
угоди та наступних кроків із її складання — 5 хв 

Представляє: Дмитро Скрильніков 

Коментарі румунського експерта з правових питань із 
визначенням спільних позицій, проблемних питань та потенційних 
підходів до досягнення компромісу щодо змісту двосторонньої 
угоди та наступних кроків із її складання — 5 хв 

Представляє: Фелікс Захарія 

17:20–17:30 Резюме наступних кроків та заключне слово  

Єжи Ендрошка, міжнародний експерт із правових питань 
ЄЕК ООН 

Леонід Калашник, ЄЕК ООН 

17:30 Закриття семінару 

 


