
  

NEW! КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

«ОВД та СЕО-2020: процедура, критерії оцінки, помилки, запитання-відповіді» 

 

24-25 липня, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 Б 

 

До участі запрошуються розробники та замовники ОВД та СЕО, в т.ч: 

• директори інжинірингових, проєктних, науково-дослідних організацій; 

• топменеджери, які здійснюють загальне керівництво підприємством або 

керують екологічними аспектами його діяльності;  

• головні інженери, головні екологи, головні технологи, начальники управлінь, 

начальники конструкторських і виробничо-технічних відділів, начальники 

цехів; 

• інвестори, експерти, юристи та аналітики. 

Експерти: 

Марина Шимкус, експерт з питань ОВД та СЕО, начальник відділу стратегічної 

екологічної оцінки Управління екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів (до грудня 2019 року начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Міністерства екології та природних ресурсів України) 

Людмила Хоміч,  

віцепрезидент Професійної асоціації екологів України, адвокат, голова Комітету з 

екологічного права та законотворчості PAEU. 

Геннадій Марушевський, експерт з СЕО, консультант з питань довкілля Проєкту 

ПРОМІС 

Валентин Щербина, 

віцепрезидент Професійної асоціації екологів України, Голова Комітету з охорони 

ландшафтного та біотичного різноманіття PAEU 

Віра Смоляр, директор Науково-дослідного центру екологічної безпеки та 

природокористування 

Роман Третяк, керівник НДЦ екологічної безпеки та природокористування, к.е.н. — 

землевпорядник, юрист, оцінювач 

Олексій Сердюченко, начальник відділу зв’язків з місцевими громадами та 

органами влади департаменту земельних відносин АТ «Укргазвидобування» 

 

 

 

 

 

 



Як та коли проходити процедуру ОВД?Які вхідні дані? Де їх брати? 

Який взаємозв’язок між СЕО та ОВД? 

Чи може ОВД замінити СЕО? 

 

У програмі: 

 

1. Про сучасні тенденції розвитку законодавства ОВД. Стадії процедури ОВД. 

2. Тенденції розвитку законодавства ОВД. Стадії процедури ОВД. Об’єкти та види 

діяльності, що підлягають ОВД. 

Особливості підготовки документів, що розробляються в процесі ОВД. 

3. Громадське обговорення: особливості і процедури, проблемні питання, особливості 

підготовчого процесу до громадського слухання. 

4. Робота з Єдиним реєстром. 

5. Транскордонна оцінка впливу. 

Способи врахування думки громадськості на прикладі реальних ситуацій. 

6. Відповідальність за порушення законодавства ОВД. 

Причини відмов у видачі висновків з оцінки впливу на довкілля. Розбір кейсів 

7. ОВД в контексті правовідносин у сфері містобудівної діяльності. 

8. Питання оптимізації узгодження проходження процедур ОВД та СЕО з виконанням 

розділу проектної документації ОВНС 

9. Критерії оцінки впливу на довкілля та вимоги до післяпроєктного моніторингу. 

10. Загальна характеристика Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

11. Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки та їх повноваження. 

12. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї 

 звіт СЕО; 

 громадське обговорення. 

13. Колізійні питання СЕО. 

14. Досвід проведення СЕО в Україні. 

Питання-відповіді, стосовно процедур ОВД та СЕО 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

 

Учасник VIP-учасник 

Участь у заході Участь у заході 

Матеріали курсу після закінчення заходу Матеріали курсу після закінчення заходу 

Можливість поставити запитання експертам Можливість поставити запитання експертам 

Кава-брейк Кава-брейк 

 Закритий чат для учасників 

 Посвідчення про підвищення кваліфікації 

встановленого зразка 

  

Вартість участі: 5000 грн Вартість участі: 7000 грн 

 

 

 

З питань участі в курсі: 

Тетяна Курило, проектний менеджер, 

098 315 7909, advertising@ecolog-ua.com 
 

З питань участі в заходах та вступу до PAEU: 

Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com 


