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Про надання інформації 

                                                                                            

Міністру захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

СТРІЛЬЦЮ Р.О. 

 

Шановний Руслане Олександровичу! 

 

 

Від імені Professional Association of Ecologists of Ukraine (Професійна асоціація екологів 

України – ПАЕУ) дозвольте висловити Вам повагу та звернутись з запитом щодо наступного. 

У відповідності до ч. 1 ст. 9  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою 

статті 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на 

довкілля. 

За п 7) ч. 4 вказаної статті в описовій частині висновку з оцінки впливу на довкілля 

наводиться інформація про здійснення післяпроектного моніторингу із зазначенням порядку, 

строків та вимог до його здійснення. 

Згідно ч.1 ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 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. 

Системний аналіз  вказаних норм дає підстави стверджувати, що порядок, строки і вимоги 

до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються уповноваженим органом у висновку з 

оцінки впливу на довкілля. 

Водночас, на адресу ПАЕУ надходять численні звернення субєктів господарювання щодо 

зобов’язання суб’єктів господарювання в місячний термін з моменту отримання висновку 

розробити план післяпроектного моніторингу з зазначенням порядку, строків і вимоги до 



здійснення післяпроектного моніторингу та подати його на затвердження до уповноваженого 

органу. 

Враховуючи викладене, уповноваженим органом формується додаткова погоджувальна 

процедура з вимогою визначення порядку, строків і вимог до здійснення післяпроектного 

моніторингу. 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не передбачає вимог щодо 

розроблення плану післяпроектного моніторингу, як і не передбачає затвердження такого плану 

уповноваженим територіальним чи центральним органом. 

Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» план післяпроектного моніторингу не включено до виключного переліку документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 

У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

За ч. 6 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України аналогія закону та аналогія 

права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Враховуючи викладене, прошу надати роз’яснення щодо наступних питань: 

1. Яким законом України передбачено повноваження, у т.ч. строки та спосіб, погодження 

уповноваженим органами планів післяпроектного моніторингу? 

2. Яким законом чи підзаконним нормативним актом передбачено вимоги до форми та 

змісту планів післяпроектного моніторингу? 

3. Яким законом чи підзаконним нормативним актом передбачено вимоги до строків 

погодження чи затвердження планів післяпроектного моніторингу? 

4. Чи застосовується «принцип мовчазної згоди» до планів післяпроектного моніторингу, 

які були направлені на погодженні до уповноважених органів і відносно яких не 

надійшла відповідь щодо погодження? 

З повагою, 

 

Президент Професійної асоціації         

екологів України                                                                                 Людмила ЦИГАНОК 

 

Виконала: 

Наталія Мороз(063)849-3806, adm@ecolog-ua.com 
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