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Вступ 

 
Україна ратифікувала Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенція Еспо) Законом 
України від 19.03.1999 року № 534-ХIV.  

Пунктом 24 рішення V/4, прийнятого на П’ятій Нараді Сторін Конвенції 
Еспо 20-23 червня 2011 року в м. Женева (Швейцарія) Нарада Сторін просила 
Уряд України звітувати до кінця кожного року щодо:  

- кроків, вжитих з метою забезпечення виконання вимог Конвенції 
Еспо у процесі реалізації проекту «Створення глибоководного суднового ходу 
«Дунай-Чорне море», шляхом виконання заходів зазначених у пункті 19 
рішення V/4 Наради Сторін Конвенції Еспо;  

-  післяпроектного аналізу, здійснюваного в межах проекту «Створення 
глибоководного суднового ходу «Дунай-Чорне море»  (фаза І); 

- виконання стратегії, особливо конкретних законодавчих заходів, 
вжитих з цією метою.  

На виконання пункту 24 рішення V/4 Наради Сторін Конвенції Еспо, 
Українською Стороною підготовлено цей звіт.  
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1. Звіт щодо реалізації Плану дій (стратегії) з виконання пунктів 11-12 

рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
06.01.2010 №9-р 

 
1. Абзацом 1 пункту 1 Плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11-

12 рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 року № 9-р (далі - Стратегія) 
передбачено розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації 
положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті». Мінприроди було розроблено проект цього 
нормативно-правового акту, узгоджено з заінтересованими органами 
виконавчої влади та листом від 04.11.2011 № 21697/16/10-11  направлено 
Кабінету Міністрів України для розгляду та подальшого внесення до 
Верховної Ради України з метою прийняття зазначеного проекту. На думку 
Кабінету Міністрів України, питання пов’язані із внесенням змін до Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI 
потребують додаткового узгодження (див. Звіт Української Сторони щодо 
питань, порушених у пункті 24 Рішення V/4, прийнятого на П’ятій Нараді 
Сторін Конвенції Еспо, 20-23 червня 2011 року в м.  Женева, Швейцарія за 
2011 рік (далі – Звіт 2011).  

Проведені Мінприроди наради за участю інших органів виконавчої 
влади на початку 2012 року не дали позитивного результату.  

У січні 2012 року відбулося спільне засідання представників 
Мінприроди та проекту «Допомога Україні у впровадженні Конвенції Еспо та 
Орхуської Конвенції (наступні заходи)» (далі – Проект). За результатами цього 
засідання було прийнято рішення розробити проект Закону України, 
спрямованого на врегулювання процедури оцінки впливу на навколишнє 
середовище (далі – процедура ОВНС).  

1 березня 2012 року експертами Проекту було підготовлено та подано 
до Мінприроди два проекти закону. У березні 2012 року, на основі зазначених 
проектів Мінприроди було розроблено проект Закону України «Про оцінку 
впливу на навколишнє середовище» (далі - проект Закону України «Про 
ОВНС») (додаток 1)  та направлено для погодження до центральних органів 
виконавчої влади. За винятком Міністерства з надзвичайних ситуацій України, 
решта органів виконавчої влади не погодили його. Консультації та наради з 
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керівниками цих органів засвідчили, що низка міністерств заперечують саму 
ідею  проекту закону України про ОВНС.  

21 червня 2012 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації 
положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті» (далі - проект Закону з Еспо) (додаток 2).   

Станом на 09.07.2012 року було завершено усі необхідні процедури для 
розгляду проекту Закону з Еспо у Верховній Раді України у першому читанні, 
проте, з низки незалежних від Мінприроди причин проект Закону з Еспо 
розглянуто не було.  

Мінприроди також взяло участь у семінарах для представників 
центральних органів виконавчої влади, з метою узгодити позиції щодо 
необхідності законодавчих змін у частині порядку проведення процедури 
ОВНС. Ці семінари відбулися з 29 по 31 травня 2012 року та з 13 по 14 вересня 
2012 року.   

Президент України листом від 15.11.2012 доручив Кабінету Міністрів 
України забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України у частині 
створення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище та визначив 
невідкладні завдання.  Прем’єр-міністр України відповідним дорученням від 
19.11.2012 № 45856/1/1-12 визначив: «Забезпечити в установленому порядку 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту». 
Мінприроди було доопрацьовано проект Закону з Еспо та листом від 
04.12.2012 № 23703/05/10-12 направлено до Кабінету Міністрів України як 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
реалізації положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості 
у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» 
(далі – проект Закону з Орхусу) з проханням внести його на розгляд Верховної 
Ради України.  

Окрім того, 10.05.2012 року до Верховної Ради України було внесено 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» щодо забезпечення проведення 
громадських слухань» (реєстраційний № 10442 від 10.05.2012), який 
спрямований на врегулювання процедури участі громадськості у разі 
прийняття рішень про будівництво об’єктів, на яких планується здійснювати 
діяльність, яка може мати істотний вплив на довкілля та людину. Проте, 
Верховною Радою України цей проект було відхилено та знято з розгляду. 

26.09.2012 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (щодо громадського обговорення проектної 
документації на об’єкти будівництва)» (реєстраційний № 11256). Цим законом 
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пропонується передбачити обов’язковість проведення громадських слухань 
стосовно проектної документації на будівництво. Повноваженнями щодо 
встановлення порядку проведення громадських слухань наділяються сільські, 
селищні, міські ради. При цьому, зазначені порядки повинні передбачати 
залучення до громадських слухань всіх зацікавлених сторін. Проте, 12.12.2012 
цей проект було знято з розгляду.    

05.07.2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон 
України 5077-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 
порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», яким статтю 136 
Земельного кодексу України (далі - ЗК) було викладено у новій редакції. 
Стаття 136 ЗК у редакції закону України 5077-VI від 05.07.2012 року забороняє 
вносити до переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, 
призначені під забудову земельні ділянки без урахування, у випадках 
передбачених законом, результатів громадського обговорення.  

20.11.2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
регулювання містобудівної діяльності». Цим законом абзац 3 ст. 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» викладено у новій 
редакції. У редакції зазначеного закону абзац 3 ст. 31 Закону України                                       
«Про регулювання містобудівної діяльності» викладено так «до проектної 
документації на будівництво об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє 
природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати 
оцінки впливів на стан навколишнього природного середовища (матеріали 
оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік  таких   об'єктів 
та порядок проведення оцінки визначається  Кабінетом Міністрів України». 

2. Пунктом 1 Стратегії було передбачено розроблення та подання до 
Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про 
затвердження Порядку проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті. На початок 2011 року Мінприроди було 
розроблено цей порядок (див. Звіт 2011).  

У січні 2012 року, за результатами спільного засідання представників 
Мінприроди та Проекту було прийнято рішення розробити проект закону 
України, спрямованого на регулювання процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті. З  огляду на це, 
положення, які регламентують процедуру оцінки впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті містяться у: проекті Закону України 
«Про ОВНС», проекті Закону з Еспо, проекті  Закону з Орхусу. Докладніше 
про хід розгляду цих проектів див. пункт 1 цього звіту.  
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3. Пунктом 1 Стратегії було передбачено розроблення та подання до 
Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів 
України  «Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1524». Указом Президента 
України від 13.04.2011 року № 452/2011 було затверджено Положення про 
Міністерство екології та природних ресурсів України. Відповідно до підпункту 
24 пункту 4 цього положення, Мінприроди «організовує, координує та 
контролює проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі 
у транскордонному контексті … ». У зв’язку з цим, завдання, які ставилися 
перед проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 
№ 1524», виконано. 

4. Пунктом 1 Стратегії було передбачено розроблення та подання до 
Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку затвердження інвестиційних програм і 
проектів будівництва та проведення їх державної експертизи». 17 лютого 2011 
року було прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», стаття 31 якого змінила порядок проведення експертизи проектів 
будівництва і вимагала прийняття нової постанови Кабінету Міністрів 
України, якою було б затверджено порядок проведення цієї експертизи. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, 
затверджено Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи. Цією ж постановою постанову Кабінету Міністрів України 
«Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та 
проведення їх державної експертизи» від 31.10.2007 № 1269 було визнано 
такою, що втратила чинність. Тому цей захід не може бути виконаним, як 
такий, що не узгоджується з законодавчо встановленим порядком проведення 
експертизи містобудівної документації.  

З метою забезпечення створення належного порядку участі 
громадськості у прийнятті рішень, які можуть спричинити істотний вплив на 
довкілля, було вжито заходів, передбачених пунктом 1 цього звіту.   

5. Пунктом 2 Стратегії було передбачено внесення змін до ДБН А.2.2-1-
2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 
Основні положення проектування», затвердженого наказом Держбуду від 
15.12.2003 № 214. Термін виконання – вересень 2011 року. Такий проект було 
розроблено Мінприроди та надіслано на розгляд до Мінрегіону  (див. Звіт 
2011). Проте, 23.11.2011 року було прийнято Закон України «Про будівельні 
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норми», згідно з яким, державні будівельні норми було визначено як 
«підзаконний нормативний акт технічного характеру». Це означає, що 
державні будівельні норми можуть містити лише технічні вимоги, і не можуть 
містити процедурні правила реалізації права людини. У зв’язку з цим, 
13.04.2011 року постановою Кабінету Міністрів України № 471 було 
затверджено Програму перегляду державних будівельних норм і правил на 
період до 2015 року, яка передбачає перенесення з будівельних норм 
положень, які регулюють правовідносини у сфері будівництва та архітектури, 
до відповідних нормативно-правових актів. Тому завдання, передбачене 
пунктом 2 Стратегії, не узгоджується з положеннями законів, яких було 
прийнято після її затвердження, з огляду на що, це завдання виконаним бути не 
може.  

Цілей, яких планувалося досягнути за допомогою заходу, 
передбаченого пунктом 2 Стратегії, планується досягнути за рахунок вжиття 
заходів, передбачених пунктом 1 цього звіту.  

6. На виконання пункту 4 Плану дій Українська Сторона повідомляє, 
що розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо практичного 
застосування Конвенції Еспо буде можливим після прийняття закону України, 
присвяченого процедурі ОВНС.  
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2. Звіт стосовно заходів, вжитих з метою забезпечення виконання 
положень Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту «Створення 

глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море» 

2.1. Заходи вжиті з метою забезпечення виконання положень 
Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту «Створення глибоководного 
суднового ходу р. Дунай-Чорне море» 

 
7. З метою виправити ситуацію з виконанням положень Конвенції Еспо у 

процесі реалізації проекту «Створення глибоководного суднового ходу р. 
Дунай-Чорне море» 19.01.2012 року було проведено засідання Міжвідомчої 
координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції Еспо (далі - 
Міжвідомча координаційна рада). На цьому засіданні було створено робочу 
групу з представників Мінприроди, Мінінфраструктури, МЗС, Мін’юсту з 
метою пошуку прийнятного шляху виконання вимог Конвенції Еспо у процесі 
реалізації проекту «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне 
море».  

8. На засіданні робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних з 
реалізацією проекту «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-
Чорне море», яке відбулося 22.03.2012 року, було запропоновано низку 
заходів, необхідних для забезпечення виконання положень Конвенції Еспо у 
процесі реалізації цього проекту. До цих заходів належать наступні заходи:  

1) розробити календарний план із забезпечення виконання положень 
Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту «Створення глибоководного 
суднового ходу р. Дунай-Чорне море»; 

2) організувати та провести переговори з Румунською Стороною 
стосовно узгодження зазначеного календарного плану; 

3) забезпечити зупинку всіх робіт, в тому числі експлуатаційних та щодо 
фази І проекту «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне 
море» з дати, передбаченої календарним планом, узгодженим з Румунською 
Стороною, на строк виконання процедур, передбачених календарним планом; 

4) У разі виникнення критичної ситуації на морському підхідному каналі 
ГСХ р. Дунай-Чорне море, пов’язаної із необхідністю забезпечення безпеки 
судноплавства, надати можливість провести невідкладні роботи з метою 
підтримки навігаційних параметрів.  

9. Зважаючи не те, що реалізація цих заходів потребуватиме здійснення 
витрат з державного бюджету цей план дій повинен бути затверджений на 
засіданні Міжвідомчої координаційної ради.   

Про подальші кроки Комітет з дотримання Конвенції Еспо буде 
поінформовано пізніше.  
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2.2. Заходи з післяпроектного аналізу, здійснюваного в межах проекту 
«Створення глибоководного суднового ходу «Дунай-Чорне море»  (фаза І) 
 

10. Україна започаткувала систему комплексного моніторингу стану 
довкілля дельти Дунаю, що містить програми екологічного та інженерного 
моніторингу, у 2004 році. До виконання зазначених програм залучено десятки 
провідних наукових та інженерних установ. Координацію цих робіт здійснює 
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем.  

 11. Узагальнені результати моніторингу, проведеного у період 2004 - 
2011 років, дозволяють зробити такі основні висновки щодо стану екосистеми 
української частини дельти Дунаю під час проведення робіт з відновлення ГСХ 
Дунай – Чорне море за фазою І. 

Тенденція співвідношення перерозподілу стоку між рукавами Кілійський 
та Тульчинський полягає у постійному зростанні долі стоку румунського 
Тульчинського рукава (з 33 % до 51% за останні 50 років спостережень) та 
відповідному зменшенні долі стоку рукава Кілійського. Основною причиною 
цього процесу є наслідки великомасштабних гідротехнічних робіт на території 
Румунії, які було розпочато ще в позаминулому сторіччі і тривають донині. 

Багаторічні гідробіологічні дослідження дають можливість стверджувати 
про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації ГСХ р. Дунай – 
Чорне море на біотичні угруповання фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, 
іхтіофауни досліджених водних об’єктів, окрім певних локальних порушень 
структури угруповань у місцях безпосереднього проведення гідротехнічних 
робіт. 

В цілому, за результатами моніторингу, що проводився в період 
відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море, не зафіксовано фактів 
зниження видового різноманіття флори і фауни заповідних територій. 
Результати здійснення з 2004 року комплексного екологічного моніторингу 
показали, що впливи діяльності по відновленню ГСХ можна характеризувати 
як локальні та обмежені. Тобто, зафіксовані впливи не призведуть до значних 
змін основних параметрів навколишнього природного середовища та 
біорізноманіття дельти Дунаю, а фактичні зміни контрольованих показників не 
перевищують прогнозних, а частіше менш істотні. Вплив на розвиток 
рослинних та тваринних угруповань дельти у звітному періоді був переважно 
пов’язаний з кліматичними та сезонними гідрологічними змінами. 

12. На початку 2011 року під егідою Міжнародної комісії із захисту річки 
Дунай (МКЗД) та ЄЕК ООН, Україна, Румунія та Молдова розпочали 
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реалізацію проекту «Спільний екологічний моніторинг, оцінка та обмін 
інформацією для інтегрованого управління регіону дельти Дунаю».  
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Проект 
 

Закон України  
«Про оцінку впливу на навколишнє середовище» 

 

Розділ І. Загальні положення 

Стаття 1. Терміни 

У цьому законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  

Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, 
свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати 
суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій 
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності 
та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати 
певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської 
діяльності. 

Для цілей цього Закону акт Верховної Ради України про розміщення, 
проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 
значення, прирівнюється до документу дозвільного характеру. 

Єдиний реєстр – єдиний публічно доступний державний реєстр, який містить 
зазначені у цьому Законі Заяви про наміри, Заяви про екологічні наслідки, 
матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище, Звіти про громадське 
обговорення та Висновки про оцінку впливу на навколишнє середовище. 

Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру – природні 
ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, 
будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в 
експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність 
певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються 
суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) 
процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна 
документація, містобудівна документація, гірничий відвід). 

Дозвільні органи – органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно 
до закону видавати документи дозвільного характеру. 
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Оцінка впливу на навколишнє середовище – процедура, яка передує 
отриманню документа дозвільного характеру у сфері господарської діяльності і 
має на меті виявити та оцінити можливий вплив на навколишнє середовище від 
здійснення екологічно небезпечної господарської діяльності. 

Екологічно небезпечна господарська діяльність – об'єкти та види 
планованої господарської діяльності, що можуть мати значний негативний 
вплив на навколишнє середовище (види діяльності та об’єкти, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку), а також об’єкти та види планованої 
господарської діяльності, що можуть мати негативний вплив на навколишнє 
середовище беручи до уваги характер такої діяльності, її розмір (масштаб) та 
місце розташування, інші фактори. 

Зацікавлена громадськість – фізичні особи та їх об’єднання, які ймовірно 
можуть зазнати впливу від здійснення екологічно небезпечної діяльності, 
беручи до уваги, серед іншого, їх місце проживання (розташування), або 
висловили свою зацікавленість в участі в оцінці впливу на навколишнє 
середовище. Об’єднання громадян, що здійснюють статутну діяльність у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, є зацікавленою 
громадськістю незалежно від місця їх розташування та статусу. 

Планована господарська діяльність – означає діяльність щодо будівництва, 
розширення, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів, інші втручання 
в природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням мінеральних 
ресурсів чи будь-які суттєві зміни у тій чи іншій діяльності в тому числі 
перегляд чи поновлення умов ведення діяльності, які вимагають прийняття 
державним органом рішення або надання дозволу щодо їх здійснення. 

Процедура держави походження – це оцінка транскордонного впливу 
екологічно небезпечної господарської діяльності, яка буде здійснюватись на 
території України. 

Транскордонний вплив – будь-який вплив, не лише глобального характеру, 
на території, яка знаходиться під юрисдикцією однієї держави, викликаний 
планованою господарською діяльністю, фізичне джерело якої розташоване 
повністю чи частково у межах території, що знаходиться під юрисдикцію іншої 
держави; для цілей цього визначення вплив означає будь-які наслідки 
планованої господарської діяльності для навколишнього середовища, 
включаючи здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, ґрунт, повітря, воду, 
клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи 
взаємозв'язок між цими факторами; він охоплює також наслідки для 
культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни 
цих факторів. 
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Держава походження – держава, під юрисдикцією якої буде здійснюватись 
господарська діяльність, що може мати транскордонний вплив. 

Зачеплена держава – держава, яка може бути зачеплена транскордонним 
впливом господарської діяльності. 

Заінтересована держава – держава, яка висловила зацікавленість взяти участь 
в оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище. 

Уповноважений центральний орган – центральний орган виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів. 

Уповноважений територіальний орган – обласна, у містах Києві та 
Севастополі державна адміністрація, орган виконавчої влади Автономної 
республіки Крим з питань екології та природних ресурсів. 

 

Стаття 2. Законодавство у сфері оцінки впливу на навколишнє 
середовище 

Відносини у сфері оцінки впливу на навколишнє середовище регулюються 
Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», цим Законом, чинними міжнародними договорами 
України, іншими нормативно-правовими актами України. 

Стаття 3. Сфера застосування оцінки впливу на навколишнє середовище 

1. Екологічно небезпечна господарська діяльність підлягає оцінці впливу на 
навколишнє середовище до отримання документу дозвільного характеру на 
здійснення такої діяльності. 

Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, а також перелік видів діяльності та об’єктів, що можуть мати 
негативний вплив на навколишнє середовище, встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. Такі переліки можуть передбачати мінімальні параметри 
для окремих видів екологічно небезпечної господарської діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяги виробництва тощо). 

2. Особливим видом оцінки впливу на навколишнє середовище є оцінка 
транскордонного впливу на навколишнє середовище. 

3. Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище є необхідною умовою 
отримання документу дозвільного характеру на здійснення екологічно 
небезпечної господарської діяльності. Оцінка впливу проводиться для кожного 
об’єкту, на який видається документ дозвільного характеру. 
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Стаття 4. Принципи здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище 

Оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться на основі принципів 
законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності, 
участі громадськості та довгострокового прогнозування. 

 

Розділ ІІ. Порядок здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище 

Глава 1. Загальні вимоги 

Стаття 5. Етапи та основні вимоги 

1. Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється у такі етапи: 

а) встановлення необхідності проведення оцінки впливу на навколишнє 
середовище; 

б) розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище; 

в) надання Висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище. 

Проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
здійснюється у порядку, передбаченому Розділом ІV цього Закону. 

2. Дозвільний орган зобов’язаний належним чином врахувати результати 
оцінки впливу на навколишнє середовище при прийнятті рішення про надання 
чи відмову у наданні документу дозвільного характеру на здійснення 
екологічно небезпечної господарської діяльності. 

3. У випадках, коли дозвільним органом є Уповноважений центральний орган, 
його функції у сфері оцінки впливу на навколишнє середовище не можуть 
здійснюватися підрозділами чи посадовими особами, які здійснюють дозвільні 
функції щодо екологічно небезпечної господарської діяльності. 

4. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище є обов’язковим для виконання суб’єктом 
господарювання, дозвільними органами, Уповноваженим центральним 
органом та Уповноваженим територіальним органом. 

5. Участь громадськості забезпечується шляхом своєчасного, адекватного та 
ефективного інформування та забезпечення можливостей надати зауваження і 
пропозиції на ранніх етапах оцінки впливу на навколишнє середовище. 

6. Уповноважений центральний орган веде публічно доступний Єдиний реєстр. 
Порядок ведення Єдиного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.  
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Глава 2. Необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє 
середовище 

Стаття 6. Встановлення необхідності проведення оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

1. Суб’єкт господарювання на початку проектувальних робіт інформує 
Уповноважений територіальний орган про намір здійснювати екологічно 
небезпечну господарську діяльність шляхом подання Заяви про наміри (у 
письмовій та електронній формі) за місцем планованої господарської 
діяльності. 

Заява про наміри складається для усіх видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, незалежно від їх мінімальних 
параметрів (потужності, довжини, площі, обсягу виробництва тощо). 

2. Суб’єкт господарювання має право безоплатно отримати консультацію 
Уповноваженого територіального органу за місцем планованої господарської 
діяльності щодо необхідності проведення оцінки впливу на навколишнє 
середовище для планованої господарської діяльності. 

3. Уповноважений територіальний орган направляє Заяву про наміри до 
Уповноваженого центрального органу у таких випадках: 

- планована господарська діяльність може мати транскордонний 
вплив; 

- планована господарська діяльність може мати вплив на 
навколишнє середовище двох і більше областей або за межами 
Автономної республіки Крим; 

- планована господарська діяльність фінансуватиметься із 
залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів 
України або загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і 
більше. 

Уповноважений територіальний орган протягом 5 робочих днів письмово 
повідомляє суб’єкта господарської діяльності про направлення Заяви про 
наміри до Уповноваженого центрального органу. 

Стаття 7. Оприлюднення Заяви про наміри 

1. Уповноважений територіальний орган протягом 5 робочих днів з дати 
надходження Заяви про наміри забезпечує її оприлюднення та вносить до 
Єдиного реєстру. 
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У випадках передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, 
Уповноважений центральний орган протягом 10 робочих днів з дати 
надходження Заяви про наміри забезпечує її оприлюднення. 

2. Заява про наміри оприлюднюється шляхом її розміщення на офіційній 
сторінці відповідного органу в мережі Інтернет та шляхом опублікування у 
друкованих засобах масової інформації. Заява про наміри також додатково 
може розміщуватись на дошках оголошень чи оприлюднюватись у інший 
спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної територіальної 
громади, на яку поширюється чи може поширюватись вплив внаслідок 
реалізації планованої господарської діяльності, та інших зацікавлених осіб. 

3. При визначенні друкованих засобів масової інформації, в яких публікуються 
Заява про наміри, перевага надається офіційним друкованим засобам масової 
інформації та забезпечується використання друкованого засобу масової 
інформації, територія розповсюдження якого охоплює адміністративно-
територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу від планованої 
господарської діяльності. 

У випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, 
Уповноважений центральний орган здійснює публікацію у офіційному 
друкованому засобі масової інформації. 

4. Опублікування заяви про наміри здійснюється державними підприємствами, 
що належать до сфери управління Уповноваженого територіального органу, а у 
випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, до сфери 
управління Уповноваженого центрального органу за рахунок суб’єкта 
господарювання.  

Стаття 8. Зміст заяви про наміри 

1. Заява про наміри містить інформацію про: 

- суб’єкта господарювання; 

- плановану господарську діяльність, її характеристику, альтернативи; 

- місце здійснення планованої господарської діяльності, альтернативи; 

- соціально-економічний вплив планованої господарської діяльності;  

- потребу у ресурсах у процесі здійснення планованої господарської 
діяльності; 

- транспортне забезпечення планованої господарської діяльності;  
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- загальні технічні характеристики, включаючи параметри планованої 
господарської діяльності (потужність, довжина, площа, обсяги 
виробництва тощо); 

- екологічні та інші обмеження планованої господарської діяльності за 
варіантами;  

- необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за варіантами; 

- сферу, джерела та види можливих впливів на навколишнє середовище; 

- передбачену процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище та 
можливості для участі громадськості; 

- належність планованої господарської діяльності до переліку видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 
або переліку видів діяльності та об’єктів, що можуть мати негативний 
вплив на навколишнє середовище; 

- проведення та процедуру громадського обговорення технічного 
завдання (у разі коли суб’єкт господарювання вирішив проводити 
громадське обговорення технічного завдання); 

- наявність підстав для проведення оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище; 

- вид можливого документу дозвільного характеру; 

- державний орган, до повноважень якого належить прийняття документу 
дозвільного характеру; 

- наявну у відповідного органу виконавчої влади екологічну інформацію, 
що стосується планованої господарської діяльності. 

2. Форма Заяви про наміри визначається Кабінетом Міністрів України. 

3. Одночасно з поданням Заяви про наміри суб’єкт господарювання може 
звернутись до уповноважених органів із заявою про надання вихідних даних 
та додаткової інформації, необхідної для визначення території ймовірного 
негативного впливу та підготовки технічного завдання на розробку 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище. 

Глава 3. Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище 

Стаття 9. Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

1. Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище здійснюється 
суб’єктом господарювання та розпочинається з затвердження технічного 
завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище, 
включаючи обсяг робіт та досліджень з оцінки впливів на навколишнє 
середовище. 



18 

 

2. Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище всебічно 
характеризують результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи 
життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовують 
допустимість планованої господарської діяльності. Матеріали оцінки впливу 
на навколишнє середовище охоплюють визначення, прогнозування та оцінку 
негативного впливу планованої господарської діяльності і обґрунтування 
економічних, технічних, організаційних, санітарних, екологічних та інших 
заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища та здоров’я 
людей в процесі прийняття рішень щодо реалізації екологічно небезпечної 
господарської діяльності. 

3. Суб’єкт господарювання подає матеріали оцінки впливу на навколишнє 
середовище (у письмовій та електронній формах) за місцем планованої 
господарської діяльності Уповноваженому територіальному органу, а у 
випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, 
Уповноваженому центральному органу. 

4. Уповноважений територіальний орган чи Уповноважений центральний 
орган заносять матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище до 
Єдиного реєстру та оприлюднюють їх на власному офіційному веб-сайті в 
мережі Інтернет. 

Стаття 10. Технічне завдання на проведення оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

1. Уповноважений територіальний орган має право надати пропозиції до 
технічного завдання на розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього 
Закону, такі пропозиції має право надати Уповноважений центральний орган. 
Такі пропозиції зазначені органи мають право надати впродовж 20 робочих 
днів з моменту оприлюднення Заяви про наміри. 

2. На вимогу суб’єкта господарювання Уповноважений територіальний орган, 
а у випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, 
Уповноважений центральний орган зобов’язані надати зауваження і пропозиції 
до технічного завдання на розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище. Такі зауваження і пропозиції зазначені органи подають потягом 
30 робочих днів з моменту отримання технічного завдання на розробку 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. 

3. Уповноважений центральний орган з метою надання пропозицій до 
технічного завдання на розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище має право звертатися до інших органів виконавчої влади та 
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установ з метою отримання їх пропозицій до технічного завдання на розробку 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. Органи виконавчої влади 
чи установи, до яких звернувся Уповноважений центральний орган, надають 
такі пропозиції протягом 10 робочих днів з моменту звернення 
Уповноваженого центрального органу. Відсутність відповіді протягом цього 
строку означає відсутність пропозицій до технічного завдання на розробку 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. 

4. З метою надання обґрунтованих зауважень і пропозицій зазначені вище 
органи виконавчої влади та установи мають право вимагати від 
Уповноваженого центрального органу надання технічного завдання на 
розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. Обов’язок 
зазначених органів виконавчої влади та установ надати зауваження і 
пропозиції виникає з моменту отримання зазначеного технічного завдання на 
розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. 

5. Протягом 15 робочих днів з дати офіційного оприлюднення Заяви про 
наміри громадськість може надати Уповноваженому територіальному органу, а 
у випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, 
Уповноваженому центральному органу, а також суб’єкту господарювання 
зауваження і пропозиції до обсягу робіт та досліджень з оцінки впливу на 
навколишнє середовище. У випадку отримання зауважень і пропозицій 
громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкта 
господарювання у строк, визначений частиною першою цієї статті. 

6. При складенні та затвердженні технічного завдання суб’єкт господарювання 
враховує зауваження і пропозиції Уповноваженого територіального органу, 
Уповноваженого центрального органу та громадськості. 

7. Якщо суб’єкту господарювання не надано зауважень і пропозицій у строки, 
визначені цією статтею, вважається що такі пропозиції відсутні. 

8. Суб’єкт господарювання має право безоплатно отримати консультацію 
Уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 6 цього Закону, Уповноваженого центрального 
органу з питань обсягу робіт та досліджень з оцінки впливу на навколишнє 
середовище. 

9. Суб’єкт господарювання може провести громадське обговорення 
технічного завдання з метою врахування думки громадськості щодо обсягу 
запланованих робіт та досліджень з оцінки впливу на навколишнє 
середовище, зокрема обґрунтування необхідності оцінки окремих 
компонентів та об’єктів навколишнього середовища та ймовірних впливів на 
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них. Рішення про проведення та процедуру громадського обговорення 
технічного завдання суб’єкт господарювання повідомляє у Заяві про наміри. 
У разі прийняття суб’єктом господарювання такого рішення строк 
громадського обговорення складає не менше 30 робочих днів. 

Стаття 11. Заява про екологічні наслідки 

1. Заява про екологічні наслідки є юридичним документом щодо суті 
екологічних наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із 
забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення 
екологічно небезпечної господарської діяльності суб’єктом господарювання, 
містить узагальнені результати матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище та інформацію щодо забезпечення участі громадськості в оцінці 
впливу на навколишнє середовище, включаючи: 

1) дані про плановану господарську діяльність, мету і шляхи її 
здійснення, включаючи опис фізичних характеристик екологічно 
небезпечної господарської діяльності, вимоги до використання земельної 
ділянки під час будівництва відповідного об’єкта та здійснення планованої 
господарської діяльності; опис основних характеристик виробничого 
процесу, зокрема характеру та особливостей матеріалів, які планується 
використовувати;  

2) оцінку виду та кількості можливих скидів до водних об’єктів, викидів 
у атмосферне повітря, забруднення земель, шуму, вібрації, світла, тепла, 
радіації та інших факторів, що впливають чи можуть впливати на стан 
навколишнього середовища в результаті здійснення екологічно небезпечної 
господарської діяльності; 

3) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та 
безпеки екологічно небезпечної господарської діяльності для 
життєдіяльності населення;  

4) вжиті заходи щодо інформування та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості; 

5) розглянуті альтернативи екологічно небезпечної господарської 
діяльності, включаючи варіант відмови від екологічно небезпечної 
господарської діяльності із зазначенням основних міркувань, на підставі 
яких було обрано відповідну альтернативу, беручи до уваги екологічні 
наслідки; 

6) опис навколишнього середовища, яке імовірно зазнає істотного 
впливу від планованої господарської діяльності, включаючи, зокрема, 
населення, фауну, флору, грунт, воду, повітря, клімат, матеріальні активи, 
включаючи архітектурну та археологічну спадщину, ландшафти та зв’язки 
між зазначеними вище факторами;  
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7) опис можливих істотних наслідків планованої господарської 
діяльності для навколишнього середовища в результаті: здійснення 
екологічно небезпечної господарської діяльності; використання природних 
ресурсів; викидів та скидів забруднюючих речовин;  спричинення 
несприятливих впливів утворення відходів; методів (методик), які 
використовувалися для оцінки цих наслідків;   

8) опис заходів із пом’якшення, відвернення, зменшення та, якщо це 
можливо, усунення істотного негативного впливу на навколишнє 
середовище; 

9) резюме нетехнічною мовою, за необхідності, з використанням 
візуальних засобів подання матеріалів (карт, графіків тощо); 

10) інформацію про наявну у відповідного органу виконавчої влади 
екологічну інформацію, що стосується екологічно небезпечної  
господарської діяльності;  

11) інформацію про будь-які труднощі (технічні недоліки чи 
відсутність відповідних знань), виявлені суб’єктом господарювання у 
процесі формування необхідної інформації.  

2. Зміст та форма Заяви про екологічні наслідки встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.  

3. Заява про екологічні наслідки діяльності підписується суб’єктом 
господарювання, екземпляри подаються для подальшого контролю до 
виконавчих органів сільської, селищної, міської ради та Уповноваженого 
територіального органу за місцем планованої господарської діяльності. 

4. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган, вносить 
Заяву про екологічні наслідки до Єдиного реєстру. 

5. Усі матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище є публічною 
інформацією з моменту реєстрації Заяви про екологічні наслідки. 

Глава 4. Громадське обговорення 

Стаття 12. Загальні положення  

1. Громадське обговорення проводиться з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до екологічно небезпечної 
господарської діяльності, яка підлягає оцінці впливу на навколишнє 
середовище.  

2. Громадське обговорення матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище проводиться у формі громадських слухань та надання зауважень і 
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пропозицій у письмовій формі . Громадське обговорення може передбачати 
кілька громадських слухань. 

3. Громадське обговорення матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище починається з моменту оприлюднення Оголошення про початок 
громадського обговорення матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище (далі – Оголошення).  

Стаття 13. Вимоги до громадського обговорення 

1. Уповноважений територіальний орган, а у випадках передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган затверджує 
План громадського обговорення. 

Під час громадського обговорення екологічно небезпечної господарської 
діяльності громадськість може подавати будь-які зауваження і пропозиції, які, 
на її думку, стосуються екологічно небезпечної господарської діяльності. 
Зауваження і пропозиції подаються протягом строку, визначеного абзацом 
другим цієї статті, незалежно від того чи проводяться громадські слухання чи 
інші форми громадського обговорення. 

2. Громадське обговорення матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище триває не менше 30 календарних днів, але не більше 45 
календарних днів з моменту оприлюднення Оголошення. 

3. Доступ громадськості до матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище забезпечується шляхом розміщення його для ознайомлення у 
місцях, доступних для громадськості на території, на яку поширюється вплив 
екологічно небезпечної господарської діяльності. Зазначені матеріали можуть 
розміщуватись для ознайомлення у приміщеннях відповідних органів місцевої 
влади та органів місцевого самоврядування, у суб’єкта господарювання, інших 
загальнодоступних місцях, а також у мережі Інтернет. 

Уповноважений центральний орган та Уповноважений територіальний орган 
забезпечують можливість безкоштовного ознайомлення громадськості з 
матеріалами оцінки впливу на навколишнє середовище протягом усього часу 
громадського обговорення. 

Громадськості надається можливість робити копії та виписки з наданих 
матеріалів, а також можливість ознайомлення з інформацією за місцем її 
розміщення. 

4. Уповноважений центральний орган та Уповноважений територіальний орган 
оприлюднюють також іншу доступну їм інформацію щодо планованої 
господарської діяльності, за винятком випадків, коли поширення такої 
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інформації може зашкодити інтересам безпеки держави чи порушити права 
інших осіб. 

5. Уповноважений центральний орган та Уповноважений територіальний орган 
підсумовують отримані зауваження і пропозиції у Звіті про громадське 
обговорення. До звіту про громадське обговорення додаються протокол 
громадських слухань та отримані письмові зауваження і пропозиції. Звіт про 
громадське обговорення є публічною інформацією. Вимоги до змісту та форми 
Звіту про громадське обговорення встановлюються Уповноваженим 
центральним органом.  

6. Організація та проведення громадського обговорення здійснюється 
державними підприємствами, що належать до сфери управління 
Уповноваженого територіального органу, а у випадках , передбачених 
частиною третьою статті 6 цього Закону, до сфери управління Уповноваженого 
центрального органу за рахунок суб’єкта господарювання.  

7. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган готує Звіт 
про результати громадського обговорення, який включає: 

а) відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про 
наміри і проведення громадського обговорення, письмові та інші документи 
звернень громадськості, перелік матеріалів, переданих на розгляд 
громадськості, протокол громадських слухань, перелік запитань, зауважень і 
пропозицій громадян, обґрунтовані відповіді; 

б) узагальнені рішення про враховану частину зауважень і пропозицій 
громадськості та обґрунтування, що стосуються неврахованої їх частини (у 
формі таблиці, де зазначається пропозиція та інформація про її врахування); 

в) висновок громадської екологічної експертизи (якщо вона проводилась). 

8. Екземпляр Звіту про результати громадського обговорення зберігається в 
Уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 6 цього Закону, в Уповноваженого центрального 
органу, який на вимогу громадськості забезпечує відкритий доступ для 
ознайомлення з ним. 

 

 

Стаття 14. Оголошення про початок громадського обговорення 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 
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1. Державні підприємства, що належать до сфери управління 
Уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 6 цього Закону, до сфери управління Уповноваженого 
центрального органу оприлюднюють Оголошення протягом 5 робочих днів з 
моменту реєстрації Заяви про екологічні наслідки за рахунок суб’єкта 
господарювання.  

Проект Оголошення розробляється суб’єктом господарювання.  

Оголошення оприлюднюється в офіційних друкованих засобах масової 
інформації та мережі Інтернет. При визначенні офіційних друкованих засобів 
масової інформації, в яких публікується Оголошення, забезпечується 
використання друкованого засобу масової інформації, сфера розповсюдження 
якого охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати 
впливу від планованої господарської діяльності. 

2. Оголошення містить інформацію про: 

а) екологічно небезпечну господарську діяльність (коротка характеристика); 

б) суб’єкта господарювання; 

в) Уповноважений територіальний орган та у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний 
орган, який забезпечує громадське обговорення; 

г) відповідну дозвільну процедуру та дозвільний орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на навколишнє середовище; 

д) строки та порядок громадського обговорення матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище, включаючи інформацію про час і місце будь-
якого запланованого громадського слухання; про державний орган, від 
якого можна отримати відповідну інформацію; про місце, куди відповідну 
інформацію було передано з метою забезпечення громадськості 
можливості ознайомитися з нею; про наявність відповідного органу, до 
якого можуть надсилатися зауваження чи запитання, та про строки 
подання запитань, зауважень і пропозицій; про наявну екологічну 
інформацію, що стосується планованого виду господарської діяльності; 
про місце та час, з якого громадськість може ознайомитися зі Звітом 
оцінки впливу на навколишнє середовище. 

Стаття 15. Вимоги до громадських слухань 

1. План громадського обговорення передбачає принаймні одне громадське 
слухання на території області, зачепленої чи яка може бути зачепленою 
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екологічно небезпечною господарською діяльністю. Проведення цього 
слухання забезпечує Уповноважений територіальний орган. 

2. У випадках, передбачених частиною третьою статті 6 цього Закону, План 
громадського обговорення передбачає принаймні одне громадське слухання 
на території кожної зачепленої області, проведення якого забезпечує 
Уповноважений територіальний орган відповідної області, а також принаймні 
одне громадське слухання загальнодержавного рівня, проведення якого 
забезпечує Уповноважений центральний орган. 

3. Відповідальний за проведення громадських слухань орган забезпечує 
безкоштовний доступ до матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 
та отримує письмові зауваження і пропозиції від громадськості.  

Протокол громадських слухань містить усі зауваження і пропозиції, висловлені 
під час слухань. 

4. Громадські слухання проводяться не раніше ніж через 15 календарних днів з 
дня надання громадськості доступу до матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище та іншої документації для ознайомлення та розгляду, 
та оприлюднення Оголошення. 

5. Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від 
території ймовірного впливу екологічно небезпечної господарської діяльності 
та документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості 
забезпечення присутності всіх потенційних зацікавлених учасників. 

6. Громадські слухання розпочинаються з доповіді суб’єкта господарювання. У 
доповіді повинні бути висвітлені такі питання: 

а) зміст екологічно небезпечної господарської діяльності; 

б) можливий негативний вплив на навколишнє середовище; 

в) заходи для запобігання та/або зменшення такого впливу; 

г) зміст зауважень і пропозицій громадськості, які надійшли до початку 
громадського слухання;  

д) інші відомості щодо екологічно небезпечної господарської діяльності. 

7. Під час проведення громадських слухань громадськості надається 
можливість вільно висловлювати в усній та письмовій формі свої думки, 
зауваження і пропозиції до винесених на розгляд питань. 

8. Всім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для 
висловлення своєї думки та надання зауважень і пропозицій. 
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9. Перебіг громадського слухання підлягає фіксації із застосуванням 
стенографічних або аудіовізуальних методів. 

10. Суб’єкт господарювання зобов'язаний забезпечити відповіді на запитання 
громадськості в усній формі під час громадських слухань із занесенням їх до 
протоколу або в письмовій формі після їх закінчення. 

11. Хід та результати громадських слухань оформлюються протоколом, який 
підписується головуючим і секретарем, обраним на час проведення 
громадських слухань його учасниками. 

12. У разі відсутності зауважень і пропозицій громадськості або у разі неявки 
представників громадськості на громадські слухання Уповноважений 
територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 6 
цього Закону, Уповноважений центральний орган складає відповідний акт. 

 

Глава 5. Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище 

Стаття 16. Надання висновку про оцінку впливу на навколишнє 
середовище  

1. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган надає 
висновок щодо якості, повноти та наукової обґрунтованості матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище, заходів по зменшенню або усуненню 
ймовірних впливів, відповідності вимогам законодавства в сфері охорони 
навколишнього природного середовища, а також допустимості здійснення 
екологічно небезпечної господарської діяльності (Висновок про оцінку впливу 
на навколишнє середовище). 

Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище має рекомендаційний 
характер. 

2. Для отримання Висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище 
суб’єкт господарювання подає матеріали оцінки впливу на навколишнє 
середовище, включаючи Заяву про екологічні наслідки. Перелік документів, 
що надаються для отримання Висновку про оцінку впливу на навколишнє 
середовище, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

3. Під час підготовки Висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище 
Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган враховує 
зауваження і пропозиції, отримані під час громадського обговорення 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище. 
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4. Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище надається не 
пізніше 45 календарних днів з моменту подання матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище суб’єктом господарювання. До Висновку про оцінку 
впливу на навколишнє середовище додається Звіт про громадське обговорення                         
(з додатками). Порядок надання Висновку про оцінку впливу на навколишнє 
середовище затверджується Уповноваженим центральним органом. 

5. Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище надається 
безкоштовно. 

6. Уповноважений центральний орган з метою надання Висновку про оцінку 
впливу на навколишнє середовище має право звертатися до інших органів 
виконавчої влади та установ з метою отримання їх зауважень і пропозицій до 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. Органи виконавчої влади 
чи установи, до яких звернувся Уповноважений центральний орган, 
зобов’язані надати такі зауваження і пропозиції протягом 15 днів. Відсутність 
відповіді протягом цього строку означає відсутність зауважень і пропозицій до 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище. 

7. З метою надання обґрунтованих зауважень і пропозицій зазначені вище 
органи виконавчої влади та установи мають право отримати від 
Уповноваженого центрального органу матеріали оцінки впливу на навколишнє 
середовище. Обов’язок зазначених органів виконавчої влади та установ надати 
зауваження і пропозиції виникає з моменту отримання матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище. 

8. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган 
забезпечують можливість громадськості ознайомитися з текстом Висновку про 
оцінку впливу на навколишнє середовище (в тому числі надають можливість 
робити його копії чи виписки з нього). 

9. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною 
третьою статті 6 цього Закону, Уповноважений центральний орган заносить 
Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище до Єдиного реєстру, а 
також оприлюднюють його на власному офіційному веб-сайті в мережі 
Інтернет. 

10. Порядок надання та оприлюднення Висновку про оцінку впливу на 
навколишнє середовище затверджується Уповноваженим центральним 
органом. 
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Стаття 17. Корегування проекту та матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

За результатами громадського обговорення та з урахуванням Висновку про 
оцінку впливу на навколишнє середовище суб’єкт господарювання має право 
внести зміни до проектної документації та матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище. 

Розділ ІІІ. Врахування результатів оцінки впливу на навколишнє 
середовище 

Стаття 18. Обов’язковість врахування результатів оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

1. Дозвільний орган зобов’язаний розглянути та належним чином врахувати 
результати оцінки впливу на навколишнє середовище. До результатів оцінки 
впливу на навколишнє середовище належать: 

а) матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище; 

б) Звіт про громадське обговорення; 

в) Висновок про оцінку впливу на навколишнє середовище. 

2. За рішенням дозвільного органу, результати оцінки впливу на навколишнє 
середовище можуть бути підставою для відмови у видачі документу 
дозвільного характеру. 

3. Дозвільний орган оприлюднює прийнятий (виданий) ним документ 
дозвільного характеру. Цей документ дозвільного характеру містить причини 
та міркування, що лежать у основі прийнятих дозвільним органом рішень. 

4. Дозвільний орган забезпечує можливість ознайомлення із документами 
дозвільного характеру та результатами оцінки впливу на навколишнє 
середовище протягом усього часу здійснення відповідної господарської 
діяльності. 

 

 

Стаття 19. Оскарження дій чи бездіяльності органів виконавчої влади у 
процесі проведення оцінки впливу на навколишнє середовище  

1. Громадськість має право оскаржити в судовому порядку результати оцінки 
впливу на навколишнє середовище, дії чи бездіяльність органів виконавчої 



29 

 

влади у процесі проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у 
випадку коли: 

а) такі дії чи бездіяльність призвели до порушення їх прав чи 
охоронюваних законом інтересів; 

б) такі дії чи бездіяльність спричинили чи можуть спричини істотну 
шкоду навколишньому середовищу; 

в) такі дії чи бездіяльність призвели чи можуть призвести до зниження 
ефективності гарантій екологічних та інших прав осіб, які подають 
позов чи інших осіб; 

г) в результаті такого порушення заподіяно чи може бути заподіяно 
шкоди загальносуспільному інтересу. 

2. Порушенням права на участь у процедурі оцінки впливу на навколишнє 
середовище є, з поміж іншого, безпідставне неврахування чи неналежне 
врахування зауважень і пропозицій громадськості при прийнятті документу 
дозвільного характеру. 

3. Розглядаючи зазначену у частині першій цієї статті справу суд, у разі якщо 
цього вимагають інтереси захисту прав чи охоронюваних законом інтересів, 
інтересів охорони навколишнього середовища чи загальносуспільного 
інтересу, має право винести рішення, яким зобов’язати державний орган 
встановити певні умови, змінити рішення, вчинити певні дії чи змінити 
параметри проекту. 

Розділ IV. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище 

Глава 1. Загальні вимоги 

Стаття 20. Обов’язковість оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище 

1. Екологічно небезпечна господарська діяльність, яка може мати значний 
негативний транскордонний вплив на навколишнє середовище, підлягає 
процедурі оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище до 
початку здійснення такої діяльності.  

Забороняється спорудження, введення в експлуатацію об’єктів екологічно 
небезпечної господарської діяльності, щодо яких була розпочата процедура 
оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури.  

2. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться на 
підставі рішення Уповноваженого центрального органу. 
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3. В залежності від місця розташування екологічно небезпечної господарської 
діяльності, оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище 
проводиться за: 

а) процедурою держави походження – щодо планованої господарської 
діяльності, яка буде здійснюватись на території України; 

б) процедурою зачепленої держави – щодо планованої господарської 
діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави. 

4. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище є обов’язковим для виконання на території України. 

Глава 2. Процедура держави походження 

Стаття 21. Загальні вимоги до процедури держави походження 

Процедура держави походження здійснюється у такі етапи: 

а) прийняття рішення щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище; 

б) оповіщення зачеплених держав; 

в) підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище; 

г) громадське обговорення;  

д) консультації з заінтересованою державою (-ами); 

е) врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище  екологічно небезпечної господарської діяльності; 

ж) надання остаточного рішення заінтересованим державам. 

Стаття 22. Рішення щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище  

1. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться за 
рішенням Уповноваженого центрального органу, яке приймається на підставі: 

а) будь-якої інформації щодо екологічно небезпечної господарської 
діяльності, яка є у розпорядженні Уповноваженого центрального органу; 

б) звернення іноземної держави(-в) про проведення оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище на підставах, 
передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (Конвенції Еспо). 
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2. Уповноважений центральний орган може прийняти рішення щодо оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище на будь-якому етапі 
проектувальних робіт та дозвільних процедур. Уповноважений центральний 
орган протягом 10 робочих днів письмово повідомляє суб’єкта 
господарювання про рішення щодо проведення оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище екологічно небезпечної господарської 
діяльності.  

3. Уповноважений центральний орган має право висувати вимоги щодо 
зупинення дозвільних процедур до завершення процедури оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище будь-якої екологічно 
небезпечної господарської діяльності. 

4. Дозвільний орган на підставі звернення, передбаченого частиною третьою 
цієї статі зупиняє дозвільну процедуру до завершення процедури оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище будь-якої екологічно 
небезпечної господарської діяльності. 

Стаття 23. Оповіщення зачеплених держав 

1. Уповноважений центральний орган надсилає офіційне оповіщення 
державам, навколишнє середовище яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу.  

Суб’єкт господарювання готує проект оповіщення зачеплених держав та 
забезпечує його переклад іноземною мовою (-ами).  

2. Оповіщення містить інформацію про екологічно небезпечну господарську 
діяльність, включаючи будь-яку наявну інформацію про її можливий 
транскордонний вплив, інформацію про характер можливого рішення  та 
процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, 
плановану господарську діяльність. Зміст та форма оповіщення 
встановлюється Уповноваженим центральним органом з урахуванням вимог 
чинних міжнародних договорів України. 

3. В оповіщенні вказується строк, який надається зачепленій державі для 
надання відповіді щодо участі у оцінці транскордонного впливу на навколишнє 
середовище. Такий строк повинен складати не менше 30 днів з дати отримання 
оповіщення зачепленою державою. Уповноважений центральний орган 
припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у цій оцінці чи 
відсутності їх відповіді у встановлений строк.  
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Стаття 24. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище 

1. Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище забезпечується суб’єктом господарювання. Зміст та склад 
матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог чинних 
міжнародних договорів України. 

2. Технічне завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище погоджується Уповноваженим центральним органом. 

3. Уповноважений центральний орган може надіслати запит до зачеплених 
держав щодо надання інформації про стан навколишнього середовища 
відповідних територій зачеплених держав, якщо така інформація необхідна для 
розробки матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище та передає отриману інформацію суб’єкту господарювання.  

4. Суб’єкт господарювання забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище іноземною мовою 
(мовами), що визначаються у кожному конкретному випадку Уповноваженим 
центральним органом. 

5. Суб’єкт господарювання передає Уповноваженому центральному органу усі 
матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, який 
вносить їх до Єдиного реєстру, забезпечує їх розміщення у мережі Інтернет та 
надання заінтересованим державам. Усі матеріали оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище є публічною інформацією.  

Стаття 25. Консультації з заінтересованою державою (-ами) 

1. До складу делегації України для проведення консультацій з заінтересованою 
державою (-ами) можуть бути включені представники органів виконавчої 
влади, суб’єкту господарювання, наукових та інших установ і організацій.  

2. Предметом консультацій з заінтересованою державою (-ами) є оцінка 
потенційного транскордонного впливу на навколишнє середовище, заходи 
щодо його зменшення чи усунення та інші питання за домовленістю із 
заінтересованими державами на основі матеріалів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище.  

3. Консультації з заінтересованою державою (-ами) можуть проводитися у 
будь-якій формі, результатом проведення консультацій є протокол(якщо 
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консультації проводились у формі зустрічі) або офіційні листи (якщо 
консультації проводились у формі листування).  

Стаття 26. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище 

1. Уповноважений центральний орган спільно із заінтересованими державами 
забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу 
на навколишнє середовище. Громадське обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу в межах території України здійснюється за рахунок 
суб’єкта господарювання згідно з відповідними положеннями цього закону.   

2. Заінтересований державний орган розміщує повідомлення про початок 
громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище, його порядок та строки. 

3. Уповноважений центральний орган надає можливість громадськості, що 
проживає у районах іноземної держави, які можуть зазнати впливу екологічно 
небезпечної господарської діяльності, надати свої зауваження і пропозиції у 
письмовій формі. 

4. Уповноважений центральний орган бере участь в громадських слуханнях на 
території заінтересованих держав для обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище. Уповноважений 
центральний орган може залучати до складу делегації представників суб’єкта 
господарювання, інших державних органів. 

5. Уповноважений центральний орган узагальнює усі зауваження і пропозиції, 
отриманні в ході громадського обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище, та готує звіт про 
громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище. 

Стаття 27. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище екологічно небезпечної господарської діяльності 

1. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище приймається Спільною Нарадою з питань оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище. До складну Спільної 
Наради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
входять Уповноважений центральний та інші заінтересовані органи виконавчої 
влади. Положення про Спільну Нараду з питань оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище  затверджується Кабінетом Міністрів 
України.   
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2. До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
належать: 

а) матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище; 

б) протоколи(листи) як результат консультацій з заінтересованою 
державою (-ами); 

в) звіт громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного 
впливу навколишнє середовище. 

3. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу здійснюється у 
формі рішення Спільної Наради з питань оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище, яке може містити будь-які рекомендації суб’єкту 
господарювання чи дозвільним органам щодо екологічно небезпечної 
господарської діяльності, а також обов’язкові до виконання приписи та умови, 
включаючи недопустимість здійснення екологічно небезпечної господарської 
діяльності.  

4. Уповноважений центральний орган надає усім заінтересованим державам 
екземпляр рішення Спільної Наради з питань оцінки транскордонного впливу 
на навколишнє середовище, щодо екологічно небезпечної господарської 
діяльності, вносить його до Єдиного реєстру та оприлюднює в мережі Інтернет 
протягом 10 робочих днів з моменту його прийняття. 

Переклад рішення Спільної Наради з питань оцінки транскордонного впливу 
на навколишнє середовище, іноземною мовою (-ами) забезпечує суб’єкт 
господарювання. 

Стаття 28. Надання остаточного рішення заінтересованим державам 

Уповноважений центральний орган повідомляє усі заінтересовані держави про 
рішення дозвільного органу щодо надання чи відмови у наданні документу 
дозвільного характеру на здійснення екологічно небезпечної господарської 
діяльності, що підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє 
середовище, та оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті в мережі 
Інтернет. 

Глава 3. Процедура зачепленої держави 

Стаття 29. Основні вимоги до процедури зачепленої держави 

1. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище за процедурою 
зачепленої держави проводиться за рішенням Уповноваженого центрального 
органу, яке приймається на підставі: 
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а) будь-якої інформації, яка є у його розпорядженні щодо планованої 
господарської діяльності, яка буде здійснюватися на території (під 
юрисдикцією) іноземної держави та може мати значний негативний 
вплив на навколишнє середовище України; 

б) оповіщення про плановану господарську діяльність, надісланого 
іноземною державою. 

2. Здійснення процедури зачепленої держави забезпечується Уповноваженим 
центральним органом та може передбачати: 

а) надсилання звернення іноземній державі щодо необхідності проведення 
оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище; 

б) надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості 
(незацікавленості) взяти участь в оцінці транскордонного впливу на 
навколишнє середовище; 

в) участь у консультаціях між державою походження та зачепленою 
державою (-ами) щодо наданих матеріалів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище; 

г) інші дії та заходи.  

3. Уповноважений центральний орган оприлюднює своє рішення щодо 
проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище за 
процедурою зачепленої держави та сприяє громадському обговоренню 
матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище та їх 
врахуванню. Уповноважений центральний орган повідомляє громадськість про 
остаточне рішення, прийняте державою походження.  

Розділ V. Прикінцеві положення  

1. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про екологічну 
експертизу». Висновки державної екологічної експертизи, надані до набрання 
чинності цим законом, є чинними протягом усього терміну, на який вони були 
видані. 

2. Пункт 4 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності, затвердженого Законом України «Про  Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» виключити.  

3. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»: 

пункт «є» частини першої статті 3 виключити; 

у пункті «є» частини першої статті 9 слова «та у проведенні громадської 
екологічної експертизи» виключити; 
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пункт «ж» частини першої статті 15 виключити; 

у частині першій статті 16 слова «екологічної експертизи» замінити словами 
«оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

у пункті «з» частини першої статті 18 слова «державної екологічної 
експертизи» замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

у пункті «д» частини першої статті 20 слова «державної екологічної 
експертизи» замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище, у 
тому числі оцінки транскордонного впливу»; 

у пункті «ґ» частини 4 статті 20 слова «державної екологічної експертизи» 
замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

розділ VI викласти у такій редакції : 

«Розділ VI. Оцінка впливу на навколишнє середовище. 

Стаття 26. Обов’язковість оцінки впливу на навколишнє середовище 

Екологічно небезпечна господарська діяльність підлягає оцінці впливу на 
навколишнє середовище до отримання документу дозвільного характеру на 
здійснення такої діяльності. Перелік видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

Щодо видів господарської діяльності, які не є екологічно небезпечною 
господарською діяльністю, оцінка впливу проводиться добровільно за 
рішенням суб’єкта господарювання.  

Стаття 27. Принципи здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище 

Оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться на основі принципів 
законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності,  гласності, 
участі громадськості та довгострокового прогнозування. 

Стаття 28. Врахування результатів оцінки впливу на навколишнє середовище 

Дозвільний орган зобов’язаний розглянути та належним чином врахувати 
результати оцінки впливу на навколишнє середовище під час надання чи 
відмови у наданні дозвільного документу на екологічно небезпечну 
господарську діяльність.  

Стаття 29. Участь громадськості  
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Участь громадськості забезпечується шляхом своєчасного, адекватного та 
ефективного інформування та забезпечення можливостей надати зауваження 
на ранніх етапах оцінки впливу на навколишнє середовище. 

Стаття 30. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище 

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище є особливим 
видом оцінки впливу на навколишнє середовище і проводиться відповідно до 
вимог чинних міжнародних договорів України, законів та інших нормативно-
правових актів України.»; 

у частині четвертій статті 52 слова «висновку державної екологічної 
експертизи» замінити словами «висновку про оцінку впливу на навколишнє 
середовище».  

пункт «в» частини другої статті 68 викласти у такій редакції: 

«порушенні вимог законодавства України при проведенні оцінки впливу на 
навколишнє середовище, в тому числі поданні завідомо неправдивого 
висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище;» 

у пункті «д» частини другої статті 68 слова «державної екологічної 
експертизи» замінити словами «щодо оцінки впливу на навколишнє 
середовище»; 

4. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»: 

у частині третій параграфу першого статті 31 слова «додається оцінка 
існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного 
середовища» замінити словами «додаються результати оцінки впливу на 
навколишнє середовище»; 

у частині другій параграфу 4 статті 37 додати пункт 4): 

«4) результати оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

5. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, 
проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 
значення»: 

у підпункті другому частини першої статті 5 слова «висновок державної 
екологічної експертизи» замінити словами «результати оцінки впливу на 
навколишнє середовище». 

6. У Лісовому кодексі України: 
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у підпункті 9 частини першої статті 29 слова «екологічної експертизи» 
замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

у частині другій статті 61 слова «екологічній експертизі» замінити словами 
«оцінці впливу на навколишнє середовище»; 

частину восьму статті 69 доповнити п’ятим підпунктом такого змісту: 
«результати оцінки впливу на навколишнє середовище». 

7. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів»: 

у підпункті шостому частини першої статті 8 слова «державної екологічної» 
замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

у підпункті другому частини першої статті 9 слова «здійснює державну 
екологічну експертизу» замінити словами «забезпечує оцінку впливу на 
навколишнє середовище». 

8. У Законі України «Про відходи»: 

у підпункті «в» частини першої статті 23 слова «державної екологічної 
експертизи» замінити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»; 

додати статтю 7-1 такого змісту: 

«Стаття 7-1. Оцінка впливу на навколишнє середовище 

Надання дозволів, передбачених цим Законом, на об’єкти та види діяльності, 
що підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, здійснюється із 
врахуванням результатів оцінки впливу на навколишнє середовище такої 
діяльності згідно з Законом України «Про оцінку впливу на навколишнє 
середовище». 

9. Кодекс України про надра доповнити статтею 15-1: 

«Стаття 15-1. Оцінка впливу на навколишнє середовище 

У разі, якщо користування надр пов’язане із здійсненням екологічно 
небезпечної господарської діяльності, надання їх у користування здійснюється 
із врахуванням результатів оцінки вплив на навколишнє середовище згідно з 
Законом України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище». 

10. У Законі України «Про нафту і газ»: 
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у частині другій статті 45 слова «екологічній експертизі» замінити словами 
«оцінці впливу на навколишнє середовище»; 

у частині першій статті 12 додати восьмий підпункт такого змісту: «врахування 
результатів оцінки впливу на навколишнє середовище.» 

статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту: «Надання спеціальних 
дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється із 
врахуванням результатів оцінки впливу на навколишнє середовище.» 

11. Кабінету Міністрів України: 

протягом трьом місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої 
акти у відповідність до вимог цього Закону. 

12. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.  

 

Президент України              В. Янукович 
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Додаток 2 

Проект 

Закону України  
про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації 

положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище 
в транскордонному контексті 

 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
 
1. У Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546;  
2000 р., № 5, ст. 34): 

1) статтю 18 доповнити пунктом к) такого змісту: 
«к) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище»; 
 
2) частину першу статті 20 доповнити пунктом о) такого змісту: 
«о) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище, у тому числі 

у транскордонному контексті»; 
 

3) доповнити розділом VI-1 такого змісту: 
 

«Розділ VІ-1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
 
Стаття 25-1. Заява про наміри 

У разі, якщо фізичні чи юридичні особи (Замовники) планують 
здійснювати діяльність, яка може призвести до значного впливу на 
навколишнє середовище, здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, 
повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні 
об'єкти, чи на взаємозв'язок між цими факторами, культурну спадщину, 
соціально-економічні умови, які є результатом зміни цих факторів, чи 
діяльність, яка може спричинити значний транскордонний вплив, обов’язково 
проводиться оцінка впливу на навколишнє середовище.  

Перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на 
навколишнє середовище, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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Оцінці впливу на навколишнє середовище підлягають також проекти, які 
передбачається реалізовувати одночасно та (чи) які мають тісний взаємозв’язок 
(кумулятивні проекти) і, взяті разом, досягають відповідних показників 
(розміру, потужності тощо) чи перевищують їх. 

Види діяльності вважаються такими,   що мають тісний взаємозв’язок у 
разі, якщо вони: 

розташовані на одному експлуатаційному майданчику та є поєднані 
спільним процесом експлуатації чи спільним обладнанням;  

впливають на довкілля і ландшафт, за умови, тісного просторового 
поєднання між проектами планованої діяльності. 

Ці критерії застосовуються лише до видів діяльності, передбачених 
переліком видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на 
навколишнє середовище.  

Замовники подають Заяву про наміри у письмовому вигляді та 
електронній формі до: 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища у разі, якщо вид діяльності підлягає оцінці впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті чи може мати значний негативний 
вплив на дві або більше областей; 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у разі, якщо 
планована діяльність може мати значний негативний вплив на одну область. 

Органи,  зазначені у частині шостій цієї статті перевіряють зміст поданої 
Заяви про наміри, вносять її до Єдиного реєстру та оприлюднюють  на своєму 
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища надсилає копію Заяви про наміри до обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, на територію яких буде спричинено чи може бути 
спричинено негативний вплив планованої діяльності. 

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада 
Міністрів Автономної Республіки Крим надсилають копію Заяви про наміри до 
сільських, селищних, міських рад територій, на які буде спричинено чи може 
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бути спричинено негативний вплив планованої діяльності, які забезпечують її 
доведення до відома громади цих населених пунктів.  

Необхідну кількість примірників Заяви про наміри забезпечує Замовник.  

Заява про наміри має містити інформацію про: 

- суб’єкта господарювання; 
- плановану діяльність, стосовно якої буде прийматися рішення; 
- місце здійснення планованої діяльності; 
- соціально-економічний вплив планованої діяльності;  
- потребу у ресурсах у процесі здійснення планованої діяльності; 
- транспортне забезпечення під час реалізації планованої діяльності;  
- загальні технічні характеристики, включаючи параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяги виробництва тощо); 
- екологічні та інші обмеження планованої діяльності;  
- необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території, на якій буде 

реалізовуватися планована діяльність; 
- територію, джерела та види можливих впливів на навколишнє 

середовище; 
- передбачену процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище та 

участі громадськості, а саме: про початок виконання процедури; про час і місце 
запланованого громадського слухання; про орган державної влади, в якому 
можна отримати інформацію щодо запланованої діяльності та про орган 
державної влади, до якого передано інформацію щодо запланованої діяльності 
для розгляду громадськістю; про орган державної влади, до якого можуть 
надсилатися зауваження чи запитання щодо планованої діяльності та строк їх 
подання; про екологічну інформацію щодо планованої діяльності, яка є в 
наявності; про підстави для проведення оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище; 

- належність планованої діяльності до переліку видів діяльності, які 
підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище;  

- проведення та процедуру громадського обговорення завдання на 
проектування (у разі коли Замовник вирішив проводити громадське 
обговорення цього завдання); 

- документ дозвільного характеру, який дає право на реалізацію 
планованої діяльності; 

- державний орган, до повноважень якого належить прийняття документа 
дозвільного характеру. 
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Стаття 25-2. Завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє 
середовище 

 Завдання на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище готує 
та затверджує замовник. 

Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому абзацом 
другим частини п’ятої статті 25-1 цього Закону, центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, мають право протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення Заяви про наміри надати пропозиції до 
проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище.  

За зверненням Замовника обласна, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, а у 
випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті статті 25-1 
цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища надають потягом 30 робочих днів з дня отримання проекту 
завдання на розробку матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 
пропозиції до нього.  

При складенні та затвердженні завдання Замовник враховує пропозиції 
обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та громадськості. 

Якщо Замовнику не надано зауважень і пропозицій у терміни, визначені 
цією статтею, вважається, що такі пропозиції відсутні. 

Стаття 25-3. Вимоги до матеріалів  оцінки впливу на навколишнє 
середовище  

Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище готуються 
Замовником та подаються до обласної, Київської та Севастопольської міської 
державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а у 
випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 25-1 цього 
Закону, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, у паперовому вигляді та електронній формі, які вносяться цими 
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органами до Єдиного реєстру, розміщуються на своїх офіційних веб-сайтах в 
мережі Інтернет та забезпечують доступ до них громадськості.  

Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище є публічно-
доступною інформацію. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є 
таємною чи службовою інформацією, що міститься в матеріалах оцінки впливу 
на навколишнє середовище, може вилучатися Замовником. В такому випадку 
орган, уповноважений відповідно до цього Закону проводити громадське 
обговорення планованої діяльності, приймає рішення про те, чи може 
Замовник вилучити зазначену інформацію.  

Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище мають містити, як 
мінімум, наступну інформацію: 

1) опис планованої діяльності, який повинен включати: опис фізичних 
характеристик діяльності та потреб у використанні земельних ділянок 
протягом фази спорудження необхідних для здійснення діяльності споруд та 
фази здійснення планованої діяльності; опис головних характеристик 
виробничого процесу, виду та кількості матеріалів, які планується 
використовувати; оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів та викидів 
(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, 
тепла, радіації тощо, які є результатом здійснення планованої діяльності;  

2) цілі планованої діяльності; 
3) опис альтернатив (територіального або технологічного характеру 

тощо) планованої діяльності, у тому числі варіанту відмови від планованої 
діяльності, перелік підстав щодо обраного запропонованого варіанту, беручи 
до уваги екологічні наслідки; 

4) опис складових навколишнього середовища, які ймовірно зазнають  
суттєвого впливу з боку пропонованої діяльності, а також її альтернативних 
варіантів, включаючи, зокрема, населення, фауну, флору, грунт, воду, повітря,  
кліматичні фактори, матеріальні активи, включаючи об’єкти культурної 
спадщини, ландшафт та взаємозв’язки між цими елементами; 

5) опис можливих суттєвих наслідків пропонованої діяльності 
(включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього середовища, зумовлених: 
здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі  здійснення діяльності 
природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин, створенням 
незручностей для осіб та здійсненням операцій у сфері поводження з 
відходами; 

6) опис методів, покладених в основу прогнозування, які 
використовувалися для оцінки наслідків для довкілля, зазначених у пункті 5, а 
також інформацію про навколишнє середовище, яка була використана;  
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7) опис заходів, спрямованих на попередження, зменшення та, за 
наявності такої можливості, усунення істотних негативних наслідків для 
навколишнього середовища; 

8) резюме нетехнічного характеру (інформація зазначена у попередніх 
абзацах без технічних даних); 

9) визначення складнощів (відсутності достатніх технічних засобів, 
технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені у процесі 
підготовки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище; 

10) зауваження і пропозиції, які надійшли в результаті оприлюднення 
Заяви про наміри до обласної, Київської та Севастопольської міської 
державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;  

11) короткий зміст програм моніторингу планованої діяльності та заходів 
для післяпроектного аналізу планованої діяльності.  
 

Стаття 25-4. Вимоги до громадського обговорення матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище 

При надходженні матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 
до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, останній протягом тижня з дня надходження надсилає їх до 
обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим території, яких можуть зазнати 
негативного впливу планованої діяльності. Обласна, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, отримавши ці матеріали, розпочинають процедуру 
відповідно до частини третьої – восьмої цієї статті.  

Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливу 
на навколишнє середовище та оплату всіх необхідних заходів, пов’язаних з 
громадським обговоренням матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище.  

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим з дня отримання матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище вносять ці матеріали до Єдиного реєстру, 
оприлюднюють їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та 
забезпечують можливість ознайомлення громадськості з матеріалами оцінки 
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впливу на навколишнє середовище, а також іншою наявною у них 
інформацією, яка стосується цього виду планованої діяльності.  

Громадськість має право знайомитися з матеріалами оцінки впливу на 
навколишнє середовище та іншою зазначеною вище інформацією протягом не 
менше 30  днів. Впродовж цього строку та двох тижнів після його закінчення 
громадськість та органи виконавчої влади мають право подавати свої 
зауваження та коментарі до матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище.  

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, 
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим приймають рішення про час та місце 
проведення громадського слухання (громадських слухань) щодо матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище.  

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті 
та проведення громадського слухання (громадських слухань), обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада Міністрів 
Автономної Республіки Крим збирають зауваження і коментарі, які надійшли 
від громадськості та органів виконавчої влади, та протягом двох тижнів 
передає їх та матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище для 
проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище до: 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища у разі, якщо вид діяльності підлягає оцінці впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті чи може мати значний негативний 
вплив на дві або більше областей; 

територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища у разі, якщо планована діяльність 
може мати значний негативний вплив на одну область. 

Після проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище органами, зазначеними у частині шостій 
цієї статті, ці органи вносять висновки державної екологічної експертизи до 
Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах в мережі 
Інтернет та надсилають обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим. 
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Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим передають зауваження та коментарі 
щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, які надійшли від 
громадськості та органів виконавчої влади, а також висновок державної 
екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 
до органу державної влади, який відповідно до законодавства приймає 
остаточне рішення щодо реалізації планованої діяльності. 

Не приймаються зауваження і коментарі від громадськості та органів 
виконавчої влади, подані після закінчення строку визначеного цією статтею.  

Стаття 25-5. Остаточне рішення  

Документ дозвільного характеру, що дає право здійснювати плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє середовище, є 
остаточним рішенням.  

Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, 
яка міститься у матеріалах оцінки впливу на навколишнє середовище, 
зауваження і коментарі громадськості, органів виконавчої влади щодо 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, а також висновок 
державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище.  

Отримання негативного висновку державної екологічної експертизи 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище є підставою для відмови 
у видачі документа дозвільного характеру щодо реалізації планованої 
діяльності.  

Документ дозвільного, який є остаточним рішенням, повинен містити 
інформацію щодо підстав, на основі яких дозвільним органом видано документ 
дозвільного характеру щодо реалізації планованої діяльності. 

Строк прийняття документа дозвільного характеру, який є остаточним 
рішенням, складає 30 днів.  

Дозвільний орган забезпечує можливість ознайомлення із документами 
дозвільного характеру, який є остаточним рішенням, та інформацією, 
отриманою в результаті проведення оцінки впливу на навколишнє середовище 
протягом усього часу здійснення відповідної планованої господарської 
діяльності. 

Стаття 25-6. Післяпроектний аналіз  
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Якщо при здійсненні господарської діяльності щодо якої проводилася 
оцінка впливу на навколишнє середовище з’явиться інформація про 
негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я 
людини чи навколишнє середовище, і якщо такий вплив не був оцінений під 
час проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та/або який істотно 
змінює оцінку впливу на навколишнє середовище здійснюваної діяльності,  
документ дозвільного характеру, який є остаточним рішенням для такої 
діяльності, підлягає анулюванню.  

У такому випадку процедура оцінки впливу на навколишнє середовище 
проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації у порядку, 
передбаченому Розділом VІ-I цього Закону.   

Стаття 25-7. Обов’язковість оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище 

Планована діяльність, яка може мати значний транскордонний вплив на 
навколишнє середовище, підлягає процедурі оцінки транскордонного впливу 
на навколишнє середовище до початку здійснення такої діяльності.  

Забороняється здійснення діяльності, яка підлягає оцінці впливу на 
навколишнє середовище і стосовно яких була розпочата процедура оцінки 
транскордонного впливу, до завершення такої процедури.  

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться 
на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Залежно від місця розташування планованої діяльності, оцінка 
транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться: 

 за процедурою держави походження – стосовно планованої діяльності, 
яка буде здійснюватись на території України; 

за процедурою зачепленої держави – стосовно планованої діяльності, яка 
буде здійснюватися на території іноземної держави. 

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище є обов’язковим для виконання на території України. 

Стаття 25-8. Загальні вимоги до процедури держави походження 

Процедура держави походження здійснюється у такі етапи: 
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з) прийняття рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище; 

и) оповіщення зачеплених держав; 
к) підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на 

навколишнє середовище; 
л) громадське обговорення;  
м) консультації з зачепленою державою (державами); 
н) врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 

навколишнє середовище  планованої господарської діяльності; 
о) надання остаточного рішення зачепленим державам; 
п) післяпроектний аналіз. 
 

Стаття 25-9. Рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище  

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться 
за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та яке приймається на підставі: 

а) інформації стосовно планованої діяльності, яка є у розпорядженні цього 
органу; 
б) звернення іноземної держави (держав) про проведення оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище на підставах, 
передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (Конвенції Еспо); 
в) заяви про наміри. 
 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища має право: 

прийняти рішення щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище на будь-якому етапі проектувальних робіт та дозвільних процедур; 

вимагати зупинення дозвільних процедур до завершення процедури 
оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої 
діяльності. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища протягом 10 робочих днів письмово повідомляє суб’єкта 
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господарювання про рішення стосовно проведення оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.  

Дозвільний орган на підставі звернення, передбаченого частиною третьою 
цієї статті, зупиняє дозвільну процедуру до завершення процедури оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності. 

Стаття 25-10. Оповіщення зачеплених держав 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, надсилає офіційне оповіщення державам, навколишнє середовище 
яких може зазнати значного транскордонного впливу.  

Замовник готує проект оповіщення зачеплених держав та забезпечує його 
переклад іноземною мовою (мовами).  

Оповіщення містить інформацію про плановану діяльність, включаючи 
наявну інформацію про її можливий транскордонний вплив, інформацію про 
можливе рішення та процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище планованої діяльності.  

В оповіщенні зазначається строк, який надається зачепленій державі для 
надання відповіді щодо участі в оцінці транскордонного впливу на навколишнє 
середовище і складає не менше 30 днів. Цей строк починає обраховуватися з 
дня отримання оповіщення зачепленою державою.  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у 
цій оцінці чи відсутності їх відповіді у встановлений строк.  

Стаття 25-11. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу 
на навколишнє середовище 

Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище забезпечується Замовником.  

Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище готується Замовником та погоджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
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Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища за зверненням Замовника може надіслати запит до зачеплених 
держав стосовно надання інформації про навколишнє середовище відповідних 
територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та 
передає отриману інформацію Замовнику.  

Замовник забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами), які 
визначаються у кожному конкретному випадку центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
Замовник передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, який вносить їх до Єдиного реєстру та надає 
зачепленим державам. Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище є публічною інформацією.  

Стаття 25-12. Громадське обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища спільно із зачепленими державами забезпечує громадське 
обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного 
впливу в межах території України здійснюється за рахунок Замовника згідно з 
цим Законом.   

Державні органи зачепленої держави відповідно до національного 
законодавства розміщують повідомлення про початок громадського 
обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище, його порядок та строки. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища: 

надає можливість громадськості, що проживає у районах іноземної 
держави, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, надати свої 
зауваження і пропозиції у письмовій формі; 
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бере участь у громадських слуханнях на території зачеплених держав для 
обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище; 

може залучати до складу делегації представників Замовника, інших 
органів виконавчої влади; 

узагальнює всі зауваження і пропозиції, отриманні під час громадського 
обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище, готує звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу; 

проводить державну екологічну експертизу матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище. 

Стаття 25-13. Врахування результатів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище планованої діяльності 

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище приймається Міжвідомчою радою з питань оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище. До складну Міжвідомчої 
ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
входять представники центрального органу виконавчої влади з питань екології 
та природних ресурсів та інших заінтересованих органів виконавчої влади. 
Положення про Міжвідомчу раду з питань оцінки транскордонного впливу на 
навколишнє середовище  затверджується Кабінетом Міністрів України.   

До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище належать: 

а) матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище; 

б) протоколи (листи) як результат консультацій з зачепленою 
державою (державами); 

в) звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки 
транскордонного впливу навколишнє середовище; 

г) висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки 
впливу на навколишнє середовище. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища надає усім зачепленим державам екземпляр рішення Міжвідомчої 
ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище 
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стосовно планованої  діяльності, вносить його до Єдиного реєстру протягом 10 
робочих днів з моменту його прийняття. 

Переклад рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами) забезпечує 
Замовник. 

Стаття 25-14. Надання остаточного рішення зачепленим державам 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища інформує усі зачеплені держави про рішення дозвільного органу 
про надання чи відмову у наданні документа дозвільного характеру на 
здійснення планованої діяльності, яка підлягала оцінці транскордонного 
впливу на навколишнє середовище та оприлюднює його на власному 
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет. 

 

Стаття 25-15. Основні вимоги до процедури зачепленої держави 

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище за 
процедурою зачепленої держави проводиться за рішенням центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке 
приймається на підставі: 

1) інформації, яка є в його розпорядженні стосовно планованої 
діяльності, яка буде здійснюватися на території (під юрисдикцією) 
іноземної держави та може мати значний негативний вплив на 
навколишнє середовище України; 

2) оповіщення про плановану діяльність, надісланого іноземною 
державою. 

Участь України у процедурі зачепленої держави щодо планованої 
діяльності забезпечується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та передбачає: 

1) надсилання звернення іноземній державі про необхідність 
проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє 
середовище; 

2) надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості 
(незацікавленості) взяти участь в оцінці транскордонного впливу на 
навколишнє середовище; 



54 

 

3) участь у консультаціях між державою походження та зачепленою 
державою (державами) стосовно наданих матеріалів оцінки 
транскордонного впливу на навколишнє середовище; 

4) забезпечення участі громадськості; 
5) інші дії та заходи.  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища: 

оприлюднює своє рішення стосовно проведення оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище за процедурою зачепленої держави; 

сприяє громадському обговоренню матеріалів оцінки транскордонного 
впливу на навколишнє середовище та їх врахуванню; 

повідомляє громадськість про остаточне рішення, прийняте державою 
походження.  

2. У Законі України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 1995 р., № 8, ст. 54; 2000 р., №27, ст. 213, офіційне 
опублікування): 

1) частину першу статті 13 після слова «організаціями» доповнити 
словом «, підприємствами»; 

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту: 
«7) матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище.»; 

3) частину першу статті 15 доповнити пунктом 8 такого змісту: 
«8 матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище.»; 

4) статтю 32 доповнити пунктом 5-1 такого змісту: 

«5-1) здійснювати оцінку впливів на навколишнє середовище у порядку, 
встановленому Законом. 

3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 735; 2011 р., № 44, ст. 1775, 
офіційне опублікування): 

1) У статті 31: 

в абзаці третьому частини першої слова «додається оцінка існуючого чи 
передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища. 
Перелік таких об'єктів визначається Кабінетом Міністрів України.» замінити 
словами «додаються матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище. 
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Перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливів на 
навколишнє середовище, затверджується Кабінетом Міністрів України.»; 

частину другу після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:  

«За проектами будівництва об'єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на 
навколишнє природне середовище проводиться оцінка впливу на навколишнє 
середовище у порядку, визначеному Законом»; 

у зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім; 

пункт 1 частини четвертої після слів «належать до IV і                             V 
категорій складності» доповнити словами «а також, які підлягають оцінці 
впливу на навколишнє природне середовище». 

2) абзац другий частини четвертої статті 37 доповнити пунктом 4) такого 
змісту: 

«4) результати оцінки впливу на навколишнє середовище».  

ІІ. Прикінцеві положення. 

1)   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування. 

 
2) Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування 

цього Закону: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом. 
 

Голова Верховної Ради України                                                 В. Рибак 
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