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Правовий характер та сфера дії двосторонньої
угоди між Україною та Румунією

Нормативно-правова база
• Закон про ОВД від 2017 року (ст. 14)
• "Порядок прийняття рішення про проведення транскордонної ОВД", прийнятий постановою
КМУ від 23 вересня 2020 р., № 877
• "Про створення Міжвідомчої координаційної ради з питань імплементації в Україні Конвенції
Еспо", прийнятої Постановою КМУ від 2 квітня 2008 р. № 295
Характер та сфера дії двосторонньої угоди:
• Угода між урядом Румунії та КМУ України про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на
довкілля у транскордонному контексті
• Обов’язковий характер

Основні елементи угоди
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визначення
Сфера діяльності та підхід до ініціювання транскордонної процедури
Повідомлення
Передача інформації
Документація з ОВД
Участь громадськості
Консультації між Сторонами
Остаточне рішення
Постпроєктний аналіз
Спільна комісія з ОВНС у транскордонному контексті

Сфера діяльності та підхід до ініціювання
транскордонної процедури

1. Угода застосовується до запропонованої діяльності, переліченої в Додатку І до
Конвенції, яка, потенційно може спричинити значний негативний транскордонний
вплив.
2. Угода застосовується до будь-якої іншої пропонованої діяльності за національною
процедурою ОВД Сторони походження, якщо така діяльність може спричинити
значний несприятливий транскордонний вплив згідно з Додатком III.

Участь громадськості

Мова комунікації та обов'язки
•
•
•
•
•

Вся переписка між Сторонами щодо оцінки впливу на довкілля, що проводиться згідно з цією Угодою та
Конвенцією Еспо, ведеться англійською мовою, включаючи коментарі влади та громадськості зачепленої
Сторони щодо документації з оцінки впливу на довкілля.
Все листування щодо оцінки впливу надовкілля у транскордонному контексті, що проводиться згідно з
цією Угодою та Конвенцією Еспо, може вестись електронною поштою через контактні пункти Сторін щодо
повідомлень, перелічених на веб-сайті Конвенції Еспо.
Документація ОВД, що подається компетентному органу зачепленої Сторони для коментарів,
перекладається англійською мовою, зміст та нетехнічне резюме ОВД перекладаються національною
мовою зачепленої Сторони.
При організації громадських слухань, де громадськість зачепленої Сторони може обґрунтовано взяти
участь, Сторона походження несе відповідальність за надання усного перекладу на національну мову
зачепленої Сторони.
Зачеплена Сторона несе відповідальність за надання місця для організації громадських слухань на її
території.

Участь громадськості
Інформування громадськості зачепленої Сторони
• Зачеплена Сторона повідомляє свою громадськість про публічні консультації відповідно до
національного законодавства.
• Компетентний орган зачепленої Сторони також забезпечує, щоб органи влади та
громадськість у районах, які можуть бути постраждати, мали можливість коментувати
пропоновану діяльність, і він організував передачу цих зауважень компетентному органу
Сторони походження

Часові рамки та остаточне рішення
Повідомлення
• Сторона походження готує та надсилає зачепленій Стороні повідомлення не пізніше
інформування власної громадськості про запропоновану діяльність.
• Зачеплена Сторона повідомляє протягом 30 календарних днів з моменту отримання
повідомлення від Сторони походження про свій намір взяти участь у процедурі оцінки впливу
на довкілля, і протягом цього ж періоду зачеплена Сторона може висловити свою думку щодо
змісту такої документації.

Часові рамки та остаточне рішення
Коментарі

• Звіт про оцінку впливу на довкілля надсилається зачепленій Стороні після того, як
розробник подає його компетентному органу.
• Організація громадських слухань на території зачепленої Сторони, а також
консультацій проводиться не більше ніж за 45 днів з дати отримання документації.
• Тривалість та режим консультацій визначаються зачепленою Стороною та Стороною
походження на першому засіданні і не повинні перевищувати 30 робочих днів.

Часові рамки та остаточне рішення
Остаточне рішення

• Сторони забезпечують, щоб у прийнятті рішення про запропоновану діяльність
належним чином враховувалися результати ОВД, включаючи документацію ОВД.
• Компетентний орган Сторони походження повинен надати компетентному органу
зачепленої Сторони рішення щодо запропонованої діяльності разом із причинами та
міркуваннями, на яких воно ґрунтувалося.
• Компетентний орган Сторони походження публікує інформацію про остаточне
рішення на своєму офіційному веб-сайті в Інтернеті.

Постпроєктний аналіз та інші елементи
Постпроєктний аналіз
• Компетентні органи Сторін на запит компетентного органу іншої Сторони визначають, чи буде,
і якщо так, то в якому обсязі проводитись аналіз після проекту.
• Будь-який проведений післяпроектний аналіз повинен включати, зокрема, нагляд за
діяльністю та визначення будь-якого несприятливого транскордонного впливу.
• Коли компетентний орган зачепленої Сторони має обґрунтовані підстави для висновку про
значний негативний транскордонний вплив, він повинен негайно повідомити про це
компетентний орган іншої Сторони. Потім компетентні органи Сторін проводять консультації
щодо необхідних заходів для зменшення або усунення впливу.

Постпроєктний аналіз та інші елементи
Спільна комісія з ОВД у транскордонному контексті та її завдання
a) контролювати та перевіряти виконання цієї Угоди;
b) вносити пропозиції щодо просування та розвитку цієї Угоди;
c) створити, де це доречно, робочі групи для нагляду та подальшого здійснення транскордонних
ОВД в окремих випадках або для інших цілей відповідно до цієї Угоди;
d) розглянути необхідність та пропонувати компетентним органам Сторін можливу діяльність
щодо спільних ОВД;
e) розглядати та пропонувати можливі післяпроектні аналізи компетентним органам Сторін;
f) для виконання інших завдань, передбачених цією Угодою

Завершення двосторонньої угоди
• Угода укладається на невизначений термін, і вона набирає чинності з дати отримання за
дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують
одна одну про завершення своїх внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією
Угодою.
• Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
Угода припиняється через шість місяців після дати отримання дипломатичними каналами
повідомлення про денонсацію.
• Угода припиняється в день, коли Конвенція Еспо перестає діяти для Румунії чи України.

