
 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з метою 
забезпечення єдиного підходу у правозастосуванні Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» під час дії воєнного стану інформує про наступне.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, згідно Указу Президента 
України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затвердженим Законом України від 24.02.2022  № 2102-ІХ (зі змінами) у 
частині забезпечення своєчасного, достатнього та ефективного інформування 
громадськості, пропонуємо застосовувати підхід наведений у роз’ясненні, яке 
було підготовлено міністерством для представників громадськості та 
опубліковане за посиланням https://mepr.gov.ua/news/39331.html.

Так, доступ до документації з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД), що 
вноситься суб’єктом господарювання до Єдиного реєстру з ОВД, може 
надаватися особі для ознайомлення в кожному окремому випадку на підставі 
відповідного звернення із фіксацією даних осіб, які запитують вказану 
інформацію. Ідентифікація осіб здійснюється після отримання звернення за 
шаблоном. Після здійснення ідентифікації, пропонуються способи 
ознайомлення із документацією з ОВД, а саме: у приміщеннях уповноваженого 
органу або шляхом надсилання скан-копії на зазначену у зверненні електронну 
пошту.

Водночас, додатково виникають питання стосовно надання матеріалів для 
ознайомлення, що стосуються саме діючих об’єктів, які проходять процедуру з 
ОВД у разі реконструкції, технічного переоснащення, розширення, 
перепрофілювання тощо. 

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо з метою недопущення будь-
яких несанкціонованих дій з інформацією, що міститься у документах, які 
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надаються для ознайомлення громадськості та уникнення загрози пошкодження 
чи знищення внаслідок збройної агресії рф діючих об’єктів, що проходять 
процедуру оцінки впливу на довкілля, вилучати (заретушовувати) інформацію, 
яка має прив’язку до місця провадження планованої діяльності, а саме: адресу 
(крім назви адміністративно-територіальної одиниці), картографічні матеріали, 
географічні координати, відстань та напрямок до найближчого населеного 
пункту. 

В той же час наголошуємо, що інформація, яка стосується впливу на 
довкілля, у тому числі про кількісні та якісні показники викидів і скидів, 
фізичні та біологічні фактори впливу, використання природних ресурсів та 
поводження з відходами, є відкритою і доступ до неї не може бути обмежений.

Крім того, у разі звернення суб’єктів господарювання з питань викладення 
інформації, що стосується саме діючих об’єктів, в частині деталізації місця 
провадження планованої діяльності пропонуємо рекомендувати суб’єктам 
господарювання наступне:

1. Повідомлення та Оголошення публікувати в друкованих засобах масової 
інформації (зокрема, розміщувати їх на дошках оголошень) обмежено без 
прив’язки до конкретного місця провадження планованої діяльності, без 
зазначення адреси (крім назви адміністративно-територіальної одиниці), 
географічних координат, відстані і напрямку до найближчого населеного 
пункту, водночас, паперовий варіант Повідомлення та Оголошення надавати до 
уповноваженого органу в повному обсязі і він повинен відповідати 
завантаженому у Єдиному реєстрі з ОВД.  

2. У місця зазначені у пункті 9 Оголошення, звіт з ОВД та іншу додаткову 
інформацію надавати з обмеженим доступом, тобто вилучати (заретушовувати) 
інформацію, яка має прив’язку до місця провадження планованої діяльності,             
а саме: адресу (крім назви адміністративно-територіальної одиниці), 
картографічні матеріали, географічні координати, відстань та напрямок до 
найближчого населеного пункту. 
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