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Європейська економічна комісія 

• Створена у 1947 р. Економічною та соціальною радою ООН - одна з 5 
регіональних комісій ООН

• Просуває економічну інтеграцію та співпрацю між країнами-членами та 
сприяє діям задля досягнення сталого розвитку

• Політичні дебати (політика; належна практика; досвід)

• Норми та стандарти (керівництва; конвенціїi)

• Технічне співробітництво 

• Забезпечує платформу для формування регіональних поглядів/внеску  
до глобальних процесів та механізм для регіональної реалізації 
результатів глобальних  конференцій ООН



Члени ЄЕК ООН - 56 країн 
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ЄЕК ООН підтримує країни для досягнення  
ЦСР
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БЕУ ЄЕК ООН - головні питання 
останнього часу
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Підсилення допомоги для реалізації та 
виконання
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Конвенція ЄЕК ООН про промислові аварії

Допомагає Сторонам у запобіганні промислових аварій, які можуть  
призводити до транскордонних впливів, у забезпеченні готовності до 

них та у реагуванні на них, якщо вони все ж трапляються



Конвенція про промислові аварії та ЦСР

Захищає здоров'я людей від 
небезпечних хімічних речовин, 
через скорочення ризику 
технологічних катастроф з 
виділенням хімічних речовин

Попереджає аварійне забруднення 
вод внаслідок промислових аварій

Просуває безпечне на стале 
поводження з промисловими 
установками

Заохочує інтегровану політику 
(планування землекористування /
розміщення) для досягнення 
стійкості до катастроф у 
відповідності до Сендайської
рамкової програми скорочення 
ризику катастроф

Попереджає аварійне виділення 
хімічних речовин, сприяючи 
екологічно безпечному 
поводженню з ними (Додаток I)

Зміцнює зв'язок між стихійними 
лихами та техногенними 
катастрофами (NATECH)

Забезпечує інформування 
громадськості та її участь у 
запобіганні промислових аварій, 
у забезпеченні готовності до них 
та у реагуванні на них



Конвенція про промислові аварії та 
Сендайська рамкова програма 



Дякую за увагу!


