
 

 
 

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 239-76-40 

E-maіl: іnform@drs.gov.ua, сайт: www.drs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39582357 

від __________ №___________    на №_________ від ________20__р. 

 

 

Кабінет Міністрів України 

 

Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 

 

Професійна асоціація екологів України 

E-mail: info@paeu.com.ua 

 
 

Щодо розгляду пропозицій 

 

 

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) розглянула лист 

Професійної асоціації екологів України (далі – ПАЕУ) від 23.03.2022 № 222/72 

щодо внесення змін до законодавства з питань провадження господарської 

діяльності в умовах воєнного стану, та, в межах компетенції повідомляє. 

ПАЕУ пропонується внести зміни до додатку 2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення 

провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – 

Постанова № 314), виключивши з переліку видів господарської діяльності, які не 

можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, 

спеціальне водокористування та оцінку впливу на довкілля, крім планованої 

діяльності в межах територій особливого природоохоронного інтересу 

(Смарагдової мережі), які затверджені або очікують затвердження постійним 

комітетом Бернської конвенції, та суцільних та поступових рубок головного 

користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, які не 

призначені для оборонних цілей держави та ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій, та усіх суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду. 

ПАЕУ також пропонується зупинити на час воєнного стану та протягом 

трьох місяців після його припинення обов’язковість виконання частини першої 

статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (стосовно 

здійснення післяпроектного моніторингу) та зупинити на такий же строк дію 
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статті 15 цього ж Закону (стосовно відповідальності за порушення 

законодавства про оцінку впливу на довкілля). 

Зважаючи на необхідність забезпечення безперервності здійснення 

господарської діяльності, з метою підтримки вітчизняного бізнесу в у мовах 

воєнного стану, ДРС підтримує запропоновані ПАЕУ зміни до законодавства 

або розглянути питання щодо спрощення процедури отримання відповідних 

документів дозвільного характеру.  

 

Зазначаємо, що у разі підтримки зазначених пропозицій, ДРС готова 

долучитись до підготовки відповідних проєктів законодавчих та нормативно-

правових актів. 

 

 

Голова Державної регуляторної 

служби України 

 

Олексій КУЧЕР   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євгеній Гриценко 239-76-40 
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