Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища
Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis

Навчально-ознайомча поїздка до Польщі з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
(Вроцлав, Гданськ, Варшава)
10-16 червня, 2018
Мета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презентація законодавчої бази ОВД та СЕО: міжнародне право, законодавство ЄС та польське право
Презентація підходів до визначення обсягу досліджень з ОВД та екологічного звіту в Польщі
Демонстрація ролі екологічних органів та роль комісій з ОВД та СЕО
Презентація елементів рішень з ОВД та СЕО - як результат процедур ОВД та СЕО в Польщі
Приклади та досвід з ОВД та СЕО для великих інфраструктурних проектів - з точки зору екологічних консультантів
Представлення транскордонних процедур з ОВД та СЕО в практиці Генерального управління охорони навколишнього
середовища
Презентація вимог ОВД та СЕО та фінансування проектів ЄС

7.
Дата

10 червня
2018

Час

Програма

Прибуття у Вроцлав

Місце
Вроцлав

Брифінг щодо законодавчої бази ОВД
10:00 – 13:00
11 червня
2018

• міжнародне право, законодавство ЄС та польське право;
• елементи рішення ОВД як результат процедури з ОВД –
Єжи Єндрошка (експерт APENA)
(конференс зал готелю IBIS Styles)

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 16:00

ОВД в новому українському законодавстві порівняно з ОВД в польському
законодавстві
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Дата

Час

Програма

Місце

Єжи Єндрошка, Вікторія Рачиньська – (конференс зал готелю IBIS Styles)
Роль природоохоронних органів (Регіонального управління охорони навколишнього
середовища) в ОВД
•
09:00 – 13:00
12 червня

•

•

2018

у випадку, коли Регіональний директор є органом, який має повноваження
виконувати всю процедуру ОВД та видавати рішення з ОВД;
у випадку, коли регіональний директор бере участь у процедурі ОВД як
допоміжний орган, і рішення з ОВД повинно бути видане іншим (місцевим)
органом;
у випадку, якщо регіональний директор несе часткову відповідальність за так звану
повторну ОВД

Войчех Рейман, Директор Регіонального Управління захисту навколишнього
середовища у Вроцлаві – (конференс зал готелю IBIS Styles)

13 червня
2018

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 17:00

Правова база СЕО: міжнародне право, законодавство ЄС та польське право
Єжи Єндрошка
(конференс зал готелю IBIS Styles)

18:00

Вечеря

09:00 – 11:00

СЕО в практиці Управління Маршалла (адміністрація провінції) у Вроцлаві:
• визначення обсягу досліджень стратегічних документів, які будуть підготовлені
Управлінням Маршалла,
• критерії відбору консультантів, відповідальних за звіт про СЕО та процедуру СЕО,
• досвід участі громадськості, включаючи врахування зауважень громадськості під час
підготовки остаточної версії документа.
Павел Карпінськи, Заступник директора Департаменту навколишнього середовища в
Управлінні Маршалла (конференс зал готелю IBIS Styles)
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Дата

Час

Програма

11:00 – 13:00

Ключові елементи в ОВД
Йоанна Божуховська, Пьотр Поборскі (конференс зал готелю IBIS Styles)

13:00 – 13:30

Обід

13:30 – 15:00

Ключові елементи в СЕО
Йоанна Божуховська, Пьотр Поборскі (конференс зал готелю IBIS Styles)

16:49

Переїзд Вроцлав - Гданськ на поїзді

10:00 – 11:30

ОВД для великих інфраструктурних проектів - з точки зору екологічних консультантів
Моніка Беднарська, Eko-konsult (mbednarska@ekokonsult.pl)
(Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80-557 Gdansk)

14 червня
2018

1) ОВД для великих інфраструктурних проектів: досвід консультанта – спеціаліста у сфері ОВД).
2) Досвід у сфері стратегічних екологічних оцінок. Взяття до уваги результатів стратегічної
екологічної оцінки під час оцінки впливу планованої діяльності на довкілля (у тому числі у звіті
з ОВД).

11:30 – 13:00

Зв'язок між СЕО та ОВД: Врахування результатів СЕО в ОВД, у тому числі у звіті про
ОВД Моніка Беднарська, Eko-konsult
Візит на проекти "Еко-Консультант" (наприклад, порт у Гданську)

13:00 – 14:00

Обід

21:05

Переїзд з Гданська до Варшави

Місце

Гданськ

Роль генерального директора з охорони навколишнього середовища в ОВД

15 червня
2018

•
09:00 – 12:00

•
•

у випадку, коли Генеральний директор є компетентним органом, який здійснює всю
процедуру з ОВД та приймає рішення щодо ОВД (нові ядерні проекти);
у разі здійснення транскордонної процедури;
у випадку, коли генеральним директором є апеляційний орган для рішень,
випущених регіональним директором з охорони навколишнього середовища

Варшава
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Дата

Час

Програма

Місце

• у випадку, коли генеральний директор бере участь у процедурі СЕО.
Лукаш Млинаркевіч, Начальник департаменту оцінки впливу на довкілля в Агентстві
з охорони навколишнього середовища
Дорота Торифтер-Шиманська, Начальник відділу транскордонного впливу на довкілля
/ СЕО в Департаменті оцінки впливу на довкілля в Агентстві з охорони
навколишнього середовища
(приміщення Агентства з охорони навколишнього середовища)
Значення Генерального директора з охорони довкілля (пол. «GDOŚ») у системі ОВД:
• коли GDOŚ є органом компетентним для проведення всієї процедури ОВД та видання
екологічного рішення (для об'єктів ядерної енергетики),
• під час здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля,
• під час оскарження до GDOŚ екологічних рішень, виданих RDOŚ,
• коли GDOŚ бере участь у здійсненні стратегічної екологічної оцінки.
На конкретних прикладах будуть обговорені серед інших наступні питання:
• перевірка інформаційної картки щодо планованої діяльності (KIP) в контексті визначення
обсягу та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на довкілля («scoping»),
• визначення обсягу та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу планованої діяльності на довкілля («scoping»),
• перевірка якості звіту з ОВД, включаючи кількість справ (у відсотках), щодо яких GDOŚ
стведжує необхідність доповнити звіт, і на яких підставах (конкретні приклади),
• перевірка якості звіту про стратегічну екологічну оцінку під час здійснення стратегічної
екологічної оцінки,
• встановлення умов в екологічному рішенні,
• вплив інформації отриманої під час здійснення стратегічної екологічної оцінки на
здійснення оцінки впливу планованої діяльності на довкілля - на прикладі об'єктів
ядерної енергетики,
• здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, коли Польща виступає в ролі
держави походження/ зачепленої держави,
• організація проведення громадського обговорення, коли Польща виступає в ролі
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Дата

Час

Програма

Місце

зачепленої держави, включаючи питання, за чий рахунок громадське обговорення
проводиться.
- Лукаш Mлинаркевич, директор Департаменту Оцінки Впливу на Довкілля (Departament Ocen
Oddziaływania na Środowisko) (lukasz.mlynarkiewicz@gdos.gov.pl)
- Дорота Торифтер-Шуманьська, керівник Відділу з оцінки транскордонного впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки в Департаменті Оцінки Впливу на Довкілля
(dorota.szumanska@gdos.gov.pl)

16 червня
2018

12:00 – 13:00

Обід

13:30 – 15:30

Вимоги з ОВД та фінансування проектів ЄС
Пауліна Кщенжопольська, Центр транспортних проектів ЄС
(приміщення Центру транспортних проектів ЄС)

11:30

Повернення з Варшави до Києва (LOT)
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