
Про доступ до Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у зв’язку із 
чисельними зверненнями щодо ненадання уповноваженими відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» територіальними органами 
доступу до інформації, що міститься у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля, звертається із наступним.

Визнаючи важливість забезпечення безперервності процедури оцінки 
впливу на довкілля для сприяння розвитку галузей екноміки та 
безперешкодного здійснення господарської діяльності в умовах воєнного часу, 
необхідності додержання вимог екологічної безпеки, охорони довкілля, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі 
прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати 
значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів, Міндовкілля наказом від 15.06.2022 № 225, частково 
відкрито доступ до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – 
Реєстр).

Наразі аналіз запроваджених Міндовкіллям заходів із забезпечення 
процедури оцінки впливу на довкілля в умовах воєнного часу, зокрема, 
часткове відкриття доступу до Реєстру з 15 червня, свідчить про ефективність 
прийнятих управлінських рішень та практичну відсутність технічних 
перешкод з подальшої реалізації процедури оцінки впливу на довкілля, за 
винятком територій, які є тимчасово окупованими або знаходяться у 
безпосередній близкості до місця ведення бойових дій.

Таким чином, відмова уповноваженого територіального органу у наданні 
інформації, що міститься у Реєстрі з причини воєнного стану та / або інших не 
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визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» причин, є 
необгрунтованою. 

У зв’язку із зазначеним, з метою забезпечення дотримання вимог Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля», міжнародних зобов’язань України 
за Оргуською конвенцією, Міндовкілля рекомендує уповноваженим 
територіальним органам забезпечити:

надання доступу до інофрмації що міститься у Реєстрі в одноденний 
строк у разі надходження запиту щодо обєктів та планованої діяльності в 
рамках процедур оцінки впливу на довкілля, для забзпепечення можливості 
представників громадськості брати участь у громадському обговоренні даної 
планованої діяльності з урахуванням встановлених обмежень щодо часткового 
відкриття доступу до інформації стосовно планової діяльності;

рекомендувати замовникам планованої діяльності встановлювати  
максимальний строк громадського обговорення звітів з оцінки впливу на 
довкілля, а саме 35 робочих днів;

здійснювати активне поширення інформації у сфері здійснення оцінки 
впливу на довкілля, зокрема, шляхом розміщення на своїх веб-сайтах 
роз’яснень щодо порядку участі представників громадськості у громадських 
обговореннях.

У свою чергу Міндовкілля і надалі готове забезпечувати організаційну та 
методичну підтримку з питань здійснення оцінки впливу на довкілля та для 
оперативної взаємодії з цих питань пропонує звертатись до Департаменту 
екологічної оцінки за тел: (044) 206 31 40; 206 31 41.

Додаток: згадане на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                                       Олена КРАМАРЕНКО
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