
 

Зустріч високого рівня для підвищення інформованості про Конвенцію 

ЄЕК ООН про транскордонний вплив промислових аварій 

Співорганізатори: Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та Державна 

служба з надзвичайних ситуацій України 

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 профільне 
законодавство ЄС 

 

Дата: 19 квітня 2018 р. 

Місце проведення: Готель Radisson Blu, вул. Ярославів Вал 22, Київ, Україна 

Зустріч організована за фінансової підтримки уряду Німеччини 

 

Порядок денний 

19 квітня 

10:00 – 10:15 Відкриття зустрічі  

Микола Чечоткін, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Сергіуш Людвічак, заступник директора Екологічного відділення, голова секції 

транскордонного співробітництва, ЄЕК ООН 

 

Сесія I: Вступ до ЄЕК ООН та Конвенції ЄЕК ООН про 

транскордонний вплив промислових аварій 

 Під головуванням Ясміни Карби, Голови Президії Конвенції ЄЕК ООН про 

промислові аварії 



10:15 – 10:30 Діяльність ЄЕК ООН на підтримку Порядку денного 2030 з 

підсилення державного управління охороною довкілля та 

скорочення ризику катастроф 

Сергіуш Людвічак, заступник директора Екологічного відділення, голова секції 

транскордонного співробітництва, ЄЕК ООН 

10:30 – 10:45 Конвенція про промислові аварії: охоплення, переваги та 

основні вимоги  

Єлизавета Рубач, співробітник з екологічних питань, секретаріат Конвенції про 

промислові аварії, ЄЕК ООН 

10:45 – 11:00  Важливість Конвенції про промислові аварії як першого кроку у 

зближенні із законодавством ЄС у багатьох сферах, включаючи 

Директиву Севезо‐III, механізм цивільного захисту ЄС та 

безпекову політику 

Александрос Кіріазіс, політичний співробітник, Генеральний директорат з 

питань навколишнього середовища, Європейська комісія 

11:00 – 11:30  Запитання та відповіді, обговорення  діяльності ЄЕК ООН, 

Конвенції, її переваг та зв’язків із профільним законодавством 

ЄС 

11:30 – 12:00 Перерва на каву 

 

Сесія  II: Реалізація Конвенції про промислові аварії 

Під головуванням Сергіуша Людвічака, заступника директора Екологічного 

відділення, голови секції транскордонного співробітництва, ЄЕК ООН 

12:00 – 12:15 Україна як бенефіціар Програми допомоги Конвенції: попередня 

діяльність та прогрес у напрямку реалізації Конвенції  

Юрій Набиванець, заступник директора з наукової роботи, Український 

гідрометеорологічний інститут, Державна служба з надзвичайних ситуацій  

12:15 – 12:30 Приклад країни-члена ЄС: Реалізація Конвенції про промислові 

аварії та профільного законодавства ЄС у Словенії  

Ясміна Карба, Голова Президії Конвенції ЄЕК ООН про промислові аварії   

12:30 – 12:45 Промислова безпека та запобігання аварійного забруднення 

водних ресурсів: Спільна експертна група по воді та 

промисловим аваріям, діяльність з питань безпеки 

хвостосховищ в Україні 

Герхард Вінкельманн-Оей, Голова Спільної експертної групи по воді та 

промисловим аваріям  



 

12:45 – 13:00  Співпраця із сусідніми країнами: Покращення управління 

ризиками у дельті Дунаю та за її межами 

 Гавріл Гилке, голова відділу моніторингу якості навколишнього середовища 

Державної гідрометеорологічної служби, Міністерство охорони навколишнього 

середовища, Республіка Молдова 

13:00 – 13:30 Запитання та відповіді, обговорення  реалізації Конвенції та 

координації різних національних компетентних органів, 

відповідальних за промислову  безпеку, поводження із  

хімічними речовинами, захист природних ресурсів та 

надзвичайні ситуації 

13:30 – 14:45 Обід 

Сесія III: Потреби, можливості та шляхи для прогресу в Україні   

Під головуванням Юрія Набиванця, заступника директора з наукової роботи, 

Український гідрометеорологічний інститут, Державна служба з надзвичайних 

ситуацій   

14:45 – 15:00  Потреби України у подальшому покращенні промислової безпеки 

та управління ризиками катастроф 

Олександр Євдін, перший заступник начальника Українського науково-технічного 

інституту цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій 

15:00 – 15:15 Програма допомоги Конвенції про промислові аварії та 

можливості для подальшої підтримки України 

Єлизавета Рубач, співробітник з екологічних питань, секретаріат Конвенції про 

промислові аварії, ЄЕК ООН 

15:15 – 15:45 Перерва на каву 

15:45 – 16:30 Шляхи просування вперед для України 

обговорення за круглим столом майбутніх  завдань, обов’язків та можливої 

допомоги 

16:30 – 17:00 Підведення підсумків та висновки  
Ясміна Карба, Голова Конвенції ЄЕК ООН про промислові аварії  

18:00  Вечеря 

Ресторан О’Панас, вул. Терещенківська, 10  


