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Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі 

Екологічний аудит найбільш небезпечних промислових підприємств на 

сході України та поглиблений аналіз екологічних загроз, з особливим 

акцентом на безпечну експлуатацію хвостосховищ 

ПРОГРАМА УСТАНОВЧОЇ ЗУСТРІЧІ 

(Проект) 

Дата проведення: 1 серпня 2019 року, з 11:00 до 16:00 

Місце проведення: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

кімната 103, Орхуський центр 

I. Мета зустрічі: 

Захід має на меті об’єднати представників зацікавлених сторін Проекту для 

обговорення механізмів взаємодії та визначення пріоритетних підприємств-

операторів хвостосховищ, які першочергово потребують комплексних 

досліджень 

II. Очікувані результати:

- налагодження комунікації між місцевими органами влади, 

підприємствами та виконавцями проектної діяльності 

- визначення пріоритетних підприємств із хвостосховищами для 

комплексних досліджень 

- з’ясування можливості проведення досліджень на обраних 

підприємствах з урахуванням проведення військових дій 

III. Порядок денний

Головуючий – Володимир Білоконь, проектний менеджер зі сталого 

використання водних ресурсів, Команда підтримки реформ, Міністерство 

екології та природних ресурсів України 

Секретар – Ганна Ленько, фахівець з інженерної екології, екологічний 

аудитор, консультант ОБСЄ 

10:30 – 11:00 Реєстрація учасників (ранкова кава) 

11:00 – 11:10 Вітальне слово Головуючого 
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11:10 – 11:20 Вступна промова: 

− представник Міністерства екології та природних 

ресурсів України 

11:20 – 11:30 Запровадження інтегрованого управління водними 

ресурсами 

- представник Держводагентства України 

11:30 – 11:40 Представлення цілей, основних компонентів та 

очікуваних результатів Проекту 

- Алла Ющук, національний спеціаліст проектів, 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

- Порушення роботи об’єктів підвищеного ризику та 

критичної інфраструктури в умовах бойових дій, 

консультант ОБСЄ 

11:40 – 12:00 Компонент Проекту щодо хвостосховищ: 

 запланована проектна діяльність

 представлення методологічних інструментів 

дослідження

 цілі підготовчого етапу до проектної діяльності

 пропозиції експертів Проекту щодо вибору об’єктів

для подальших досліджень

- Ірина Ніколаєва, консультант ОБСЄ 

12:00 – 12:30 Перерва на каву 

Групове фото учасників семінару 

12:30 – 13:00 Актуальні питання екологічної безпеки регіону та 

особливості експлуатації хвостосховищ в умовах 

військових дій (ведення статистичної звітності, доступ до 

території, близькість до лінії зіткнення, особливо уразливі 

об’єкти).  

Пропозиції місцевих органів виконавчої влади щодо 

вибору підприємств із хвостосховищами для подальших 

досліджень 

- представники місцевих органів виконавчої влади 

в Донецькій області (ОДА, ДСНС, Екоінспекція) 

- представники місцевих органів виконавчої влади 

в Луганській області (ОДА, ДСНС, Екоінспекція) 

13:00 – 13:30 Запитання та відповіді

13:30 – 14:30 Перерва на обід 
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14:30 – 15:30 Обмін думками між сторонами Проекту щодо подальших 

досліджень: 

 обговорення взаємодії сторін проекту та

відповідальних осіб, визначення практичних заходів

та організації обстежень об’єктів

 визначення пріоритетних підприємств із

хвостосховищами, які першочергово потребують

комплексних досліджень

 з’ясування можливості отримання інформації в

достатньому обсязі з урахуванням проведення

військових дій – наявність та доступ до

документації, можливість відвідування об’єкту,

призначення відповідальної особи від підприємства,

в тому числі для фотографування та відеозйомки

поточного стану споруд об’єкту

15:30 – 16:00 Підведення підсумків 

16:00 – 16:30 Перерва на каву 

IV. Перелік учасників

Центральні органи виконавчої влади 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Державне агентство водних ресурсів України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Державна екологічна інспекція України 

Володимир Білоконь – проектний менеджер зі сталого використання водних 

ресурсів, Команда підтримки реформ, Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

Рада національної безпеки і оборони України 

Місцеві органи виконавчої влади  

Донецька обласна державна адміністрація 

Луганська обласна державна адміністрація 

Головне управління ДСНС України у Донецькій області 

Головне управління ДСНС України у Луганській області 

Державна екологічна інспекція у Донецькій області 

Державна екологічна інспекція у Луганській області 

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів 
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Науково-дослідні інститути та установи 

Національний інститут стратегічних досліджень 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Центр 

еколого-ресурсного відновлення Донбасу 

Міжнародні організації 

Алла Ющук – національний спеціаліст проектів, Економіко-довкільна, 

військово-політична програма, Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

Ірина Лоїк – старший асистент проектів, Економіко-довкільна, військово-

політична програма, Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 

Експерти 

Ірина Ніколаєва – к.т.н., керівник групи фахівців компоненту Проекту щодо 

хвостосховищ, експерт з екологічної безпеки, консультант ОБСЄ, провідний 

екологічний аудитор, керівник ТОВ «Екоплатформа» 

Ганна Ленько – фахівець з інженерної екології, екологічний аудитор, 

консультант ОБСЄ 

Сергій Чумаченко – д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри інформаційних систем 

факультету автоматизації і комп’ютерних систем Національного 

університету харчових технологій 

Лободзінський Олександр - молодший науковий співробітник, гідролог, 

Український гідрометеорологічний інститут НАН України 


