
 

Місія високого рівня в Україну в рамках Конвенції ЄЕК ООН про 
транскордонний вплив промислових аварій 

Головні цілі: 

• Проінформувати профільні установи України про діяльність ЄЕК ООН у сфері 
управління охороною довкілля, промислової безпеки та запобігання аварійного 
забруднення води 

• Підвищити рівень інформованості про Конвенцію ЄЕК ООН про транскордонний 
вплив промислових аварій та її Програму допомоги, включаючи переваги для 
України 

• Пояснити зв’язки та взаємодоповнюючий характер Конвенції та законодавства ЄС 
• Продемонструвати деякі зразки кращої практики реалізації Конвенції  
• Підвищити рівень обізнаності про результати попередніх заходів, вже проведених 

в Україні, зокрема, що стосується управління ризиками та кризового управління у 
дельті Дунаю та безпеки хвостосховищ 

• Визначити подальші кроки для України з метою покращення промислової безпеки 
з огляду на Конвенцію ЄЕК ООН про промислові аварії та на відповідне 
законодавство ЄС 

 

Дати: 18 - 19 квітня 2018 р.  

Місце проведення: Київ, Україна 

18 квітня 

Двосторонні зустрічі секретаріату ЄЕК ООН та Голови Конференції Сторін Конвенції із:  

• Міністерством закордонних справ України 
• Державною службою України з надзвичайних ситуацій  
• Міністерством екології та природних ресурсів України 

19 квітня 

Зустріч високого рівня для підвищення інформованості про Конвенцію ЄЕК ООН про 
транскордонний вплив промислових аварій¹,1спільно організована ЄЕК ООН та 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій  

Основні результати та наслідки: 

• Україна є однією із дуже небагатьох країн регіону ЄЕК ООН, яка ще не є Стороною 
Конвенції. Разом із тим, Україна приєдналася до всіх інших багатосторонніх 
природоохоронних угод ЄЕК ООН 

• Як зазначив представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 
"Україна відчайдушно потребує приєднання до Конвенції ЄЕК ООН щодо 
промислових аварії". Приєднання до Конвенції та її реалізація дадуть змогу Україні 
не лише підвищити рівень промислової безпеки на національному рівні, але й 
відігравати важливу роль у посиленні регіональної та транскордонної співпраці 

• У 2006 р. Україну відвідала місія із встановлення фактів в рамках Програми 
допомоги Конвенції. З того часу Україна взяла участь у понад десятку заходів в 
рамках вказаної Програми. У зв’язку із цим очікується, що в Україні відбувається 
прогрес щодо приєднання до Конвенції та її реалізації 

                                                           
¹1 Програма зустрічі, список учасників та презентації доступні на веб-сторінці зустрічі: 
http://www.unece.org/index.php?id=48482  

http://www.unece.org/index.php?id=48482


• Україна ще не призначила компетентний(-і) орган(-и) по роботі із Конвенцією, ані 
національного координатора2 

• Реалізація Конвенції щодо промислових аварій тісно пов'язана із імплементацією 
Директиви ЄС Севезо III, яку Україна взяла зобов’язання реалізувати у 2019 р. 

• Приєднання до Конвенції допоможе Україні наблизитись до стандартів ЄС щодо 
промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, що є важливим у 
зв’язку із Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Запропоновані наступні кроки: 

• Призначення Урядом України компетентного органу, який очолить роботу в рамках 
Конвенції. Відповідна діяльність такого органу має підтримуватися (міжвідомчою) 
робочою групою, що складається із представників всіх відповідних зацікавлених 
сторін, відповідальних за запобігання, готовність та реагування на промислові 
аварії. Така робота може відбуватись у формі національного діалогу з питань 
політики щодо промислової безпеки 

• Призначення головним компетентним органом національного координатора, 
відповідального за спілкування та співпрацю із секретаріатом Конвенції 

• Розгляд Урядом України питання щодо прискореного приєднання до Конвенції 
• Підписання Урядом України Декларації про наміри "Щодо вдосконалення системи 

управління ризиками та управління кризовими ситуаціями у дельті Дунаю" між 
Україною, Республікою Молдова та Румунією, яка була одним із результатів 
проекту "Дельта Дунаю" в рамках Програми допомоги Конвенції2 

• Інформування Урядом України секретаріату Конвенції в разі необхідності будь-якої 
додаткової допомоги у процесі приєднання до та реалізації Конвенції. Секретаріат, 
Президіум та Робоча група з реалізації Конвенції готові підтримати Україну в 
цьому процесі, в тому числі у запровадженні вищезгаданого національного діалогу 
з питань політики щодо промислової безпеки 

• Уряд України запрошується і заохочується зробити доповідь на десятому засіданні 
Конференції Сторін Конвенції (Женева, 4-6 грудня 2018 р.) про прогрес, 
досягнутий після зустрічі високого рівня в Києві в квітні 2018 р. 
 

Приєднання до Конвенції щодо промислових аварій дозволить Україні: 

• Зробити прогрес у захисті здоров'я людини та навколишнього середовища, у тому 
числі у випадку великих аварій, що мають трансграничні впливи, у сусідніх країнах 

• Мінімізувати витрати на промислові аварії 
• Підвищити потенціал країни для запобігання, готовності та реагування на 

промислові аварії, включаючи ті, що мають транскордонні наслідки 
• Зміцнити регіональне та транскордонне співробітництво та обмін інформацією 
• Сприяти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
• Отримати додаткову підтримку від донорів та таким чином підвищити можливості 

для забезпечення необхідного фінансування для вирішення проблем промислової 
безпеки в Україні 

• Сприяти здійсненню глобальних зобов'язань, таких як «Порядок денний для 
сталого розвитку до 2030 р.» та «Сендайської рамкової програми щодо 
скорочення ризиків стихійних лих» 

• Впливати на розвиток міжнародного договірного права та політики 
• Приєднатись до спільноти Сторін і користуватись всіма перевагами існуючої 

платформи для співпраці та взаємної підтримки. 
                                                           
2 Міністерство охорони навколишнього середовища Румунії направило оригінал Декларації, підписаної належним 
чином представниками Румунії та Республіки Молдова в Міністерство екології та природних ресурсів України 


