
Додаток 1 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно 

удосконалення процедури  оцінки впливу на довкілля» 

 

Громадська спілка «Професійна асоціація екологів України» 

 

Зміст положення (норми) чинного 

акта законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта, 

запропонований ПАЕУ 

Обґрунтування 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Стаття 9. Висновок з оцінки 

впливу на довкілля 

… 

 

 

Частина відсутня  

Стаття 9. Висновок з оцінки 

впливу на довкілля 

… 

6-1. Підставами для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля, у 

якому визначено недопустимість 

провадження планованої діяльності, є: 

наявність законодавчо 

встановлених заборон чи обмежень, які 

унеможливлюють провадження 

планованої діяльності; 

встановлення, що із урахуванням 

вимог частини першої цієї статті, в тому 

числі в результаті вжиття передбачених 

заходів, спрямованих на запобігання, 

відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення впливу на довкілля, вплив 

планованої діяльності залишатиметься 

Стаття 9. Висновок з оцінки 

впливу на довкілля 

… 

6-1. Підставами для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля, 

у якому визначено недопустимість 

провадження планованої діяльності, є: 

наявність законодавчо 

встановлених заборон чи обмежень, 

які унеможливлюють провадження 

планованої діяльності; 

встановлення, що із 

урахуванням вимог частини першої 

цієї статті, в тому числі в результаті 

вжиття передбачених заходів, 

спрямованих на запобігання, 

відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення впливу на довкілля, вплив 

планованої діяльності залишатиметься 

Нормативне 

регулювання 

охорони 

Смарагдової 

мережі вкрай 

важливе. 

Проте, на даний 

час відсутній 

нормативний 

акт, який би 

визначав 

перелік 

територій 

Смарагдової 

мережі, їх межу, 

площу, 

програми по 

досягненню 

цілей 
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таким, що унеможливлює її провадження 

згідно з вимогами законодавства;  

відсутність обґрунтованих 

підстав вважати, що провадження 

планованої діяльності не матиме 

значного негативного впливу на 

цілісність та досягнення цілей 

збереження, визначених для 

відповідних територій Смарагдової 

мережі. 

 

таким, що унеможливлює її 

провадження згідно з вимогами 

законодавства. 

виключити 

збереження, 

визначених для 

відповідної 

території. 

Також, у 

запропонованому 

положенні 

застосовуються 

суб’єктивні 

поняття 

«обґрунтовані 

підстави», 

«значний 

негативний 

вплив», які 

містять 

корупційні 

ризики та не 

відповідають 

вимогам 

нормотворчості. 

За вказаних умов 

запропоновані 

зміни є 

передчасними, 

але повинні 

бути враховані 

при прийнятті 

Закону України 

«Про 

Смарагдову 

мережу 

України»  
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Стаття відсутня  Стаття 9-1. Відмова у видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля 

1. Підставами для відмови у видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля є: 

підстави, передбачені Законом 

України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності»; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог щодо 

опублікування, розміщення або 

оприлюднення в інший спосіб 

повідомлення про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

встановлених частиною третьою статті 4 

цього Закону; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

щодо змісту звіту з оцінки впливу на 

довкілля та інших вимог статті 6 цього 

Закону; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог щодо 

опублікування, розміщення або 

оприлюднення в інший спосіб 

оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, звіту з оцінки впливу на 

довкілля, встановлених частинами 

третьою і п’ятою статті 4 цього Закону; 

Стаття 9-1. Відмова у видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля 

1. Підставами для відмови у 

видачі висновку з оцінки впливу на 

довкілля є: 

підстави, передбачені Законом 

України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності»; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог щодо 

опублікування, розміщення або 

оприлюднення в інший спосіб 

повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля, встановлених частиною 

третьою статті 4 цього Закону; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

щодо змісту звіту з оцінки впливу на 

довкілля та інших вимог статті 6 цього 

Закону; 

порушення суб’єктом 

господарювання вимог щодо 

опублікування, розміщення або 

оприлюднення в інший спосіб 

оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, звіту з оцінки впливу на 

довкілля, встановлених частинами 

Письмова згода 

не є 

обов’язковим 

документом для 

отримання 

Висновку ОВД, 

тому її 

відсутність не 

може бути 

причиною 

відмови. 

 

Крім того, 

письмова згода 

регулюється 

частиною п’ятою 

статті 9 цього 

Закону. 
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визнання громадських слухань 

такими, що не відбулися, у зв’язку з 

неявкою суб’єкта господарювання, а 

також порушення ним законодавства про 

проведення громадських слухань; 

відсутність письмової згоди 

суб’єкта господарювання на 

погодження альтернативного варіанту 

здійснення планованої діяльності 

згідно із частиною п’ятою статті 9 цього 

Закону. 

третьою і п’ятою статті 4 цього 

Закону; 

визнання громадських слухань 

такими, що не відбулися, у зв’язку з 

неявкою суб’єкта господарювання, а 

також порушення ним законодавства 

про проведення громадських слухань; 

видалити 

Стаття 11. Врахування 

результатів оцінки впливу на довкілля 

у рішенні про провадження 

планованої діяльності 

… 

Частина відсутня  

Стаття 11. Врахування результатів 

оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадження планованої діяльності 

… 

6. За наявності у висновку з оцінки 

впливу на довкілля вимоги про 

проведення додаткової оцінки впливу 

на довкілля на іншій стадії 

проектування, рішення про 

провадження планової діяльності до 

виконання зазначеної вимоги не 

приймається.  

 

Стаття 11. Врахування 

результатів оцінки впливу на довкілля 

у рішенні про провадження планованої 

діяльності 

… 

видалити 

Дане положення 

збільшить 

кількість 

додаткових ОВД 

замість прямих 

відмов у видачі 

Висновків з ОВД 

або видачі 

Висновків з ОВД 

про 

недопустимість 

діяльності, тобто 

може призвести 

до маніпуляцій з 

боку 

уповноваженого 

органу. 

Стаття 13. Післяпроектний 

моніторинг 

Стаття 13. Післяпроектний 

моніторинг 

Стаття 13. Післяпроектний 

моніторинг 
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1. Якщо це передбачено 

висновком з оцінки впливу на 

довкілля, суб’єкт господарювання 

забезпечує здійснення 

післяпроектного моніторингу з метою 

виявлення будь-яких розбіжностей і 

відхилень у прогнозованих рівнях 

впливу та ефективності заходів із 

запобігання забрудненню довкілля та 

його зменшення. Порядок, строки і 

вимоги до здійснення 

післяпроектного моніторингу 

визначаються у висновку з оцінки 

впливу на довкілля. За результатами 

післяпроектного моніторингу, за 

потреби, суб’єкт господарювання та 

уповноважений територіальний 

орган, а у випадках, визначених 

частинами третьою і четвертою статті 

5 цього Закону, - уповноважений 

центральний орган узгоджують 

вжиття додаткових заходів і дій із 

запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження 

впливу господарської діяльності на 

довкілля. 

 

1. Якщо це передбачено висновком з 

оцінки впливу на довкілля, суб’єкт 

господарювання забезпечує здійснення 

післяпроектного моніторингу з метою 

виявлення будь-яких розбіжностей і 

відхилень у прогнозованих рівнях впливу 

та ефективності заходів із запобігання 

забрудненню довкілля та його зменшення. 

Порядок, строки і вимоги до здійснення 

післяпроектного моніторингу 

визначаються у висновку з оцінки впливу 

на довкілля. За результатами 

післяпроектного моніторингу, за потреби, 

суб’єкт господарювання та 

уповноважений територіальний орган, а у 

випадках, визначених 

частинами  третьою і четвертою статті 5 

цього Закону, - уповноважений 

центральний орган узгоджують вжиття 

додаткових заходів і дій із запобігання, 

уникнення, зменшення (пом’якшення), 

усунення, обмеження впливу 

господарської діяльності на довкілля.  

Результати  післяпроектного 

моніторингу подаються суб’єктом 

господарювання в електронній формі 

через електронний кабінет Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

інший електронний кабінет чи 

інформаційну систему, користувачами 

якої є уповноважений територіальний 

1. Якщо це передбачено 

висновком з оцінки впливу на 

довкілля, суб’єкт господарювання 

забезпечує здійснення 

післяпроектного моніторингу з метою 

виявлення будь-яких розбіжностей і 

відхилень у прогнозованих рівнях 

впливу та ефективності заходів із 

запобігання забрудненню довкілля та 

його зменшення. Порядок, строки і 

вимоги до здійснення післяпроектного 

моніторингу визначаються у висновку 

з оцінки впливу на довкілля. За 

результатами післяпроектного 

моніторингу, за потреби, суб’єкт 

господарювання та уповноважений 

територіальний орган, а у випадках, 

визначених 

частинами  третьою і четвертою статті 

5 цього Закону, - уповноважений 

центральний орган узгоджують 

вжиття додаткових заходів і дій із 

запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження 

впливу господарської діяльності на 

довкілля.  

видалити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єдиного реєстру 

з оцінки впливу 

на довкілля не 

має технічної 

можливості для 

подачі 

результатів  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n190
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n195
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n190
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n195
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n190
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/print#n195
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орган/уповноважений центральний 

орган та суб’єкт господарювання. 

післяпроектного 

моніторингу 

 

 

 

 


