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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО СИСТЕМУ

1.1. АБРЕВІАТУРИ

Абревіатура

Опис

ГБ

Гігабайт

ІПН

Індивідуальний податковий номер

ЕЦП

Електронний цифровий підпис

ЗК

Зареєстрований користувач

КБ

Кілобайт

КОАТУУ

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

МБ

Мегабайт

Мінекоенерго

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

ОВД

Оцінка впливу на довкілля

ОЗ

Обліковий запис

ОП

Оперативна пам'ять

ОС

Операційна система

ПК

Персональний комп'ютер

ПІБ

Прізвище, ім’я, по батькові

HTTPS

Протокол захищеної передачі гіпертексту

Система

Скорочена назва програмного забезпечення автоматизованої інформаційної
системи «Єдиний Реєстр з ОВД»

СУБД

Система управління базами даних

СГ

Суб’єкт господарювання

УТО

Уповноважений територіальний орган (обласні, міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних
ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології
та природних ресурсів).

УЦО

Уповноважений центральний орган (Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища).

4

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
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1.2. ТЕРМІНИ

Термін

Визначення

Веб-сайт
Єдиного реєстру
з оцінки впливу
на довкілля
(веб-сайт Реєстру)

Відокремлена частина Реєстру в Інтернеті з відкритим доступом, яка призначена
для інтегрування в офіційні веб-сайти уповноваженого центрального органу або
уповноваженого територіального органу з метою офіційного оприлюднення документації з оцінки впливу на довкілля та забезпечення інформування суб’єктів
оцінки впливу на довкілля та інших заінтересованих сторін про хід та результати
здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

Вплив
на довкілля

Будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для
безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів,
історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних
умов, які є результатом зміни цих факторів

Громадськість

Одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи

Електронний
кабінет Реєстру

Частина Реєстру з обмеженим доступом, що створюється для подання документів суб’єктом господарювання у процесі оцінки впливу на довкілля, опрацювання
зазначених документів, а також внесення документів до Реєстру відповідальними
особами уповноваженого центрального органу або уповноваженого територіального органу

Керівництво
адміністратора

Документ, який містить у собі опис технічних процедур адміністрування та управління Системою.

Керівництво
користувача

Документ для всіх груп користувачів, який містить детальну інформацію щодо використання модулів Системи.

Користувач

Будь-яка фізична особа, у тому числі уповноважений представник юридичної
особи.

Планована
діяльність

Планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж)
об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення,
перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України

Уповноважений
представник

Уповноважений представник означає особу, яку призначено Одержувачем або Підрядником, та яка має повноваження юридично зв'язувати зобов'язаннями відповідні організації відповідно до їхніх підписів.
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1.3. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Автоматизована інформаційна система Єдиний реєстр з оцінки
впливу на довкілля розроблена та ведеться з метою забезпечення:


доступу суб’єктів оцінки впливу на довкілля до актуальної інформації про порядок здійснення оцінки впливу на довкілля
(нормативно-правові акти, методичне забезпечення та довідкова інформація);



доступу суб’єктів господарювання до документів з оцінки
впливу на довкілля та можливості їх подання через електронний кабінет Реєстру;



централізованого накопичення, оброблення, систематизації та
зберігання інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на
довкілля;



вільного доступу усіх заінтересованих сторін через веб-сайт
Реєстру до інформації та документів щодо планованої діяльності, що створюються у процесі здійснення оцінки впливу на
довкілля.

Держателем та адміністратором Реєстру, що забезпечує його ведення, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне
забезпечення, збереження та захист даних, є Мінекоенерго. Уповноважені територіальні органи мають доступ до Реєстру з правом
внесення та обробки даних відповідно до повноважень.
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1.4. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та повне впровадження Порядку денного до 2030 року в Україні виносить екологічні питання на політичний порядок денний. Згідно зі статтею
363 Угоди про асоціацію (УА), Україна повинна поступово наблизити своє законодавство до законодавства та політики ЄС в галузі
охорони довкілля у відповідності до Додатку № 30 до Угоди про
асоціацію, зокрема, Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року про оцінку наслідків певних
державних та приватних проектів для навколишнього природного
середовища (кодифікований документ) («Директива ЄС»).
Остання запроваджує спеціальну процедуру оцінки впливу на
довкілля (ОВД) для проектів, які можуть мати значні наслідки для
навколишнього середовища. З метою дотримання вимог напрацьованого законодавства ЄС, був прийнятий Закон України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII («Закон України про ОВД»)
23 травня 2017 року, який набув чинності з 18 грудня 2017 року.
Закон України про ОВД встановлює процедуру оцінки впливу на
довкілля відповідно до Директиви ЄС таким чином, щоб забезпечити повну прозорість нових проектів і створити механізми, які
запобігають корупції.
Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування
оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля».
З метою підтвердження цілісності електронних документів та ідентифікації суб’єктів господарювання усі документи та інша інформація, що вносяться суб’єктом господарювання через електронний
кабінет Реєстру, подаються з використанням електронного цифрового підпису. Використання електронного цифрового підпису
регламентується відповідними нормативними документами: Законом України № 851-IV «Про електронні документи та електронний
документообіг» та Законом України № 2155-VIII «Про електронні
довірчі послуги», а також Вимогами до формату підписаних даних
затвердженими Наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України 20.08.2012 № 1236/5/453.
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1.5. ГРУПИ КОРИСТУВАЧІВ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО СИСТЕМУ

Система передбачає наступні групи користувачів.
Абревіатура

Опис

Гість

Звичайний відвідувач, який не зареєстрований в системі. Гість може здійснювати
перегляд публічно доступної інформації, виконувати обмежені дії в системі. Гість
має доступ «лише для читання» і не може ініціювати справи чи завантажувати документи.

Зареєстрований
користувач (ЗК)

Звичайний відвідувач (будь-яка фізична особа, у тому числі уповноважений представник юридичної особи), який зареєстрований в системі з використанням адреси електронної пошти та може здійснювати певні дозволені дії та операції, в тому
числі спостерігати за ходом процесів оцінки впливу на довкілля. Зареєстрований
користувач не має доступу подавати чи завантажувати документи.

Суб`єкт
господарювання
(СГ)

Будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєстрована в Системі з використанням ЕЦП і має доступ подавати чи завантажувати документи.

Уповноважений
територіальний
орган (УТО)

Інтерфейс УТО призначений для розгляду та ведення процедур з оцінки впливу
на довкілля поданих суб`єктами господарювання. Профіль УТО дає доступ до документів по областях та дозволяє завантажувати набір документів до справи в реєстрі. Має змогу перенаправляти документи в УЦО з подальшою можливістю відстежувати хід справи.

Уповноважений
центральний
орган (УЦО)

Інтерфейс УЦО для розгляду та ведення процедур з оцінки впливу на довкілля
поданих суб`єктами господарювання. Профіль УЦО дає можливість переглядати
справи усіх областей України. Лише УЦО має можливість здійснювати оцінку транскордонного впливу на довкілля.

Адміністратор

Адміністратор має доступ до всіх елементів керування програмним комплексом,
включаючи користувачами, модулями, блоками та над системою в цілому.
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1.6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ
МОЖЛИВОСТІ

Гість

Зареєстрований
користувач (ЗК)

Суб’єкт
господарювання
(СГ)

Уповноважений
територіальний
орган
(УТО)

Уповноважений
центральний орган
(УЦО)

Веб-сайт реєстру http://eia.menr.gov.ua
Доступ до опублікованих справ
(перегляд, пошук, фільтр)
Перегляд календаря
громадських слухань
Перегляд новин
Особистий кабінет http://eia.menr.gov.ua/
Реєстрація / автентифікація
Редагування даних власного
профілю
Зміна власного паролю
Збереження параметрів пошуку
Додавання окремих справ в
Закладки
Додавання ключа ЕЦП
Створення справ з ОВД
Особистий кабінет адміністратора http://eia.menr.gov.ua/admanages
Реєстрація УТО / УЦО
Автентифікація
Редагування даних власного
профілю
Редагування даних профілю ЗК,
УТО та УЦО
Зміна власного паролю
Зміна паролю для ЗК, УТО та УЦО
Розгляд справ з ОВД
Розгляд транскордонних справ
з ОВД
Пошук/фільтр серед справ з ОВД
Публікація новин
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Адміністратор

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
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1.7. ОСОБЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
Ведення Реєстру та внесення до нього відповідних документів та
інформації здійснюється державною мовою. В разі підготовки під
час здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля інформації та документів іноземною мовою така інформація та документи також вносяться до Реєстру мовами оригіналу.
Програмні засоби ведення Реєстру забезпечують неможливість
виправлень вже внесеної інформації або документів. У разі необхідності внесення змін – виправлена інформація вноситься додатково.
Усі документи з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді
подаються суб’єктом господарювання уповноваженому центральному органу або уповноваженому територіальному органу у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру.
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РОБОТА
З СИСТЕМОЮ

11

2.1. ДОСТУП
ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

12

Веб-сайт Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – вебсайт Реєстру ОВД) – це відокремлена частина Реєстру з відкритим
доступом, яка призначена для офіційного оприлюднення
документації з оцінки впливу на довкілля та забезпечення
інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших
заінтересованих сторін про хід та результати здійснення оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності.
Інформація та документи, внесені до Реєстру, крім випадку,
передбаченого пунктом 18 Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування
оцінки впливу на довкілля, є відкритими і публікуються на вебсайті Реєстру у прив’язці до реєстраційної справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності з обов’язковим
зазначенням дати офіційного оприлюднення такої інформації та
документів у Реєстрі.

ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

Адреса веб-сайту
Реєстру ОВД:
http://eia.menr.gov.ua

Для відкриття веб-сторінки Єдиного реєстру ОВД, необхідно у
веб-браузері в полі адреси ввести адресу веб-сайту http://eia.
menr.gov.ua і натиснути кнопку перейти [] або клавішу [Enter].
У робочому полі веб-браузера відобразиться головна сторінка
порталу для неавторизованого користувача.

Enter

Всім групам користувачів
Реєстру, включаючи
неавторизованих, доступні
наступні розділи:

НОВИНИ
КАЛЕНДАР
ГРОМАДСЬКИХ
СЛУХАНЬ
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
ПОШУК ПО РЕЄСТРУ
КОНТАКТИ
ПОШУК ПО ВЕБ-САЙТУ
ФОРМА ЗВОРОТНОГО
ЗВ’ЯЗКУ

Рис.1. Головна сторінка веб-сайту Єдиного реєстру з ОВД
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ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

2.1.1. ПОШУК СЕРЕД
ОПУБЛІКОВАНИХ СПРАВ
Всі користувачі реєстру можуть здійснювати пошук серед справ з
ОВД за наступними атрибутами:



ключові слова в назві справи



назва суб’єкту господарювання



номер справи



область



КОАТУУ



дата офіційного оприлюднення процедури

Пошук по Реєстру

Потрібно заповнити
одне або декілька полів
пошуку і натиснути
«Знайти» для
виведення релевантних
результатів.

Щоб розпочати новий
пошук, натисніть
«Очистити» та заповніть
поля новими даними.

Переглянути справу
Рис.2. Сторінка пошуку веб-сайту Єдиного реєстру з ОВД
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2.1.2. ПЕРЕГЛЯД СПРАВ З ОВД

ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

Щоб переглянути деталі опублікованої справи із ОВД, потрібно
перейти до розділу [Пошук по Реєстру] або напряму за посиланням
http://eia.menr.gov.ua/uk/cases та натиснути кнопку [Переглянути
справу], яка розміщена в правому верхньому кутку кожної окремої
справи в списку.

На сторінці справи із ОВД
доступна до перегляду
наступна інформація
(за наявності, залежно від
етапу розгляду справи):

Назва справи
Номер справи
Перевіряючий орган
(УТО чи УЦО)
Опис планованої
діяльності
Категорія виду
планованої діяльності
згідно Статті 3 Закону
України «Про ОВД»
Дата слухання
Період слухання
Назва підприємства
Юридична адреса
суб’єкта господарювання
Область, де планується
діяльність
Назва адміністративнотериторіального об’єкту
згідно КОАТУУ
Місце провадження
планованої діяльності
(карта)
Статус справи
Завантажені
документи (документи,
завантажені суб’єктом
господарювання)
Отримані документи
(документи, завантажені
уповноваженим
територіальним чи
центральним органом)
Рис.3. Сторінка справи із ОВД, доступна на веб-сайті Реєстру
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ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

2.1.3. КАЛЕНДАР
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Календар громадських слухань дозволяє ознайомитися з усіма запланованими слуханнями та містить наступну інформацію:


Дату, час та місце проведення громадських слухань по кожній
окремій справі з деталізацією / можливістю пошуку по номеру
справи, виду діяльності, за областю.



Інформацію щодо переліку документів, які надійшли до реєстру, та щодо процедур, які було розпочато / завершено на
кожну окрему дату.

Щоб відкрити календар слухань, необхідно в основному меню натиснути відповідне посилання «Календар громадських слухань».
Якщо користувач не задав параметри фільтрування, система відображає подані справи та заплановані громадські слухання в хронологічному порядку.

Календар громадських
слухань містить наступну
інформацію:
Дата, час та місце
проведення громадських
слухань по кожній
окремій справі
Інформація щодо переліку
документів

Рис.4. Розділ «Календар» веб-сайту Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля
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ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
РЕЄСТРУ ОВД

2.1.4. ЗВ’ЯЗАТИСЬ З НАМИ

Щоб написати повідомлення адміністратору Реєстру, необхідно
натиснути на піктограмму ковертика в правій частині реєстру. Після
цього відкриється форма звернення, яку необхідно заповнити.
Для відправлення форми необхідно натиснути кнопку «Зв’язатися».

Поля форми звернення,
які потрібно заповнити

Для відправлення
форми необхідно
натиснути кнопку
«Зв’язатися».
Рис.5. Сторінка для зворотнього зв’язку
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2.2. РЕЄСТРАЦІЯ
ТА АВТОРИЗАЦІЯ

18

Відвідувачі веб-сайту Реєстру ОВД мають можливість зареєструватися в системі та створити персональний кабінет для використання розширеного функціоналу Системи.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

УВАГА!
ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ ТІЛЬКИ ОЗНАЙОМЛЮВАТИСЬ ІЗ ОПУБЛІКОВАНИМИ СПРАВАМИ,
ТО РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ НА САЙТІ НЕ ПОТРІБНІ. ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ ДОСТУПНА ВСІМ
ГОСТЬОВИМ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК ОПИСАНО В РОЗДІЛІ 2.1. РЕЄСТРАЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ
КОРИСТУВАТИСЯ ДОДАТКОВИМ РОЗШИРЕНИМ ФУНКЦІОНАЛОМ РЕЄСТРУ, ПОДАВАТИ
ДОКУМЕНТИ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ,
ОТРИМУВАТИ ВІДПОВІДІ.

Реєстрація користувачів, які планують тільки спостерігати за ходом процесів оцінки впливу на довкілля без подання чи завантаження документів, можлива із використанням лише адреси
електронної пошти. Суб`єкти господарювання (фізичні і юридичні особи), які планують ініціювати справи з ОВД та подавати чи
завантажувати документи, мають бути зареєстровані в Системі з
використанням електронної пошти з подальшою прив’язкою ЕЦП
(електронного цифрового підпису).
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.1. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Для реєстрації в системі необхідно перейти за посиланням
http://eia.menr.gov.ua, та справа вгорі натиснути відповідне посилання [Реєстрація], або одразу перейти за посиланням http://eia.
menr.gov.ua/uk/registration.

Реєстрація:
http://eia.menr.gov.ua/
uk/registration

Заповніть реєстраційну форму повністю. Будьте уважні:
внесені Вами дані будуть використані для створення
Вашого особистого кабінету в Системі.

Обов’язкові поля форми
відмічені [*] (зірочкою)

Поля без зображення [*]
є не обов’язковими

Поле «Даю згоду
на обробку даних»

Рис.6. Сторінка Реєстрації
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ:

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ



«Прізвище, iм’я та по батькові» потрібно заповнювати українською мовою у зазначеному в назві поля порядку.



«Пароль» може містити комбінацію літер латинського алфавіту, цифр та спеціальних символів. Рекомендована довжина паролю від 8 символів.



«Електронна адреса» заповнюється латиницею. Будьте уважні: на вказану адресу буде надіслано повідомлення з посиланням для підтвердження реєстрації.



Поле «Стать» передбачає вибір зі списку.



Поле «Тип облікового запису» передбачає вибір зі списку:
«Користувач», «Фізична особа – підприємець» чи «Юридична
особа».



•

Обирайте «Користувач», якщо Ви плануєте зареєстуватися
із використанням адреси електронної пошти і тільки спостерігати за ходом процесів оцінки впливу на довкілля без
можливості розпочинати справи чи завантажувати документи.

•

Якщо Ви оберете «Фізична особа – підприємець» чи «Юридична особа», на наступному етапі Система запропонує Вам
прив’язати електронний цифровий підпис (ЕЦП), після чого
буде активовано доступ розпочинати справи та завантажувати документи.

«Номер мобільного телефону» може містити лише цифри та
заповнюється у форматі +380 (00) 000-00-00.

Для завершення реєстрації необхідно надати згоду [ ] на обробку персональних даних анкети та натиснути кнопку [Зареєструватися] (Рис. 6).
Якщо дані введено некоректно, система автоматично просигналізує, в яких полях допущено помилку (Рис. 7).
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Наприклад:
Петренко
Іван Іванович
Наприклад:
Hr6#pspQ
Наприклад:
oskar@gmail.com

УВАГА!
СИСТЕМА ДОЗВОЛЯЄ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЛИШЕ
ОДИН ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС НА ОДНУ АДРЕСУ
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ. ЯКЩО АДРЕСА, ЯКУ
ВВЕЛИ, ВЖЕ Є В БАЗІ ДАНИХ, ВИ ОТРИМАЄТЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ «ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ВЖЕ
ІСНУЄ». ЦЕ МОЖЕ ОЗНАЧАТИ, ЩО АБО ВИ
ВЖЕ ПРОБУВАЛИ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ІЗ ЦІЄЮ
АДРЕСОЮ, АБО ХТОСЬ ІНШИЙ ЇЇ УЖЕ ВИКОРИСТОВУЄ. В ПЕРШОМУ ВИПАДКУ ЗАВЕРШІТЬ
РЕЄСТРАЦІЮ АБО ВІДПРАВТЕ ЗАПИТ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ, В ДРУГОМУ – ЗВ’ЯЖІТЬСЯ ІЗ
АДМІНІСТРАТОРОМ РЕЄСТРУ.

УВАГА!
ПІСЛЯ УСПІШНОГО ВВЕДЕННЯ ДАНИХ, НА ВКАЗАНУ ВАМИ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ БУДЕ
АВТОМАТИЧНО НАПРАВЛЕНО ЛИСТА З ПОСИЛАННЯМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ.
ЩОБ ПІДТВЕРДИТИ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ ТА АКТИВУВАТИ ЙОГО, НЕОБХІДНО
ЗАЙТИ В СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ТА ПЕРЕЙТИ ЗА ЛІНКОМ В РЕЄСТРАЦІЙНОМУ ЛИСТІ.
ЯКЩО ЛИСТА НА ПОШТІ НЕМАЄ, ПЕРЕВІРТЕ ПАПКУ «СПАМ».

Поля введені не вірно
або не заповнені

Рис.7. Помилки в заповненні полів на сторінці Реєстрації
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.2. АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Після підтвердження облікового запису та його активації, Ви вже
можете авторизуватися на сайті із використанням електронної пошти. Для цього потрібно перейти за посиланням http://eia.menr.
gov.ua, та справа вгорі натиснути відповідне посилання [Вхід в кабінет], або одразу перейти за посиланням http://eia.menr.gov.ua/
uk/login.

Авторизація:
http://eia.menr.gov.ua/
uk/login

Для зареєстрованого користувача доступна авторизація з
використанням електронної пошти та паролю. Введіть адресу
та пароль, які ви вказали при реєстрації та натисніть [Увійти].
Якщо дані вказано вірно, Ви авторизуєтесь та зможете працювати з реєстром.

ЗАБУЛИ ПАРОЛЬ?
Щоб відновити пароль до
облікового запису, натисніть
кнопку [Відновити пароль]
та слідуйте підказкам
системи.

Поля форми входу
до системи

Кнопка «Увійти»
Відновлення паролю

Рис.8. Вхід до системи зареєстрованих користувачів
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.3. ЗАБУЛИ ПАРОЛЬ?

Щоб відновити пароль до облікового запису, натисніть кнопку
[Відновити пароль] та слідуйте підказкам системи.

Поля для відновлення
паролю, обов’язкові для
заповнення

Додаткова електронна
адреса на випадок втрати
/ відключення основної

Рис.9. Відновлення паролю
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.4. РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Реєстрація суб’єкта господарювання здійснюється в 3 етапи.
Перший етап – спільна для всіх груп користувачів реєстрація із
використанням адреси електронної пошти, яка описана вище в
розділі 2.2.1. Суб’єкт господарювання, який планує розпочинати
справи та завантажувати документи, має обрати «Тип облікового
запису» як «Фізична особа – підприємець» чи «Юридична особа».
Другий етап. Після підтвердження облікового запису та його активації, потрібно зайти на сайт та авторизуватися із використанням
електронної пошти. Детально про авторизацію користувача в розділі 2.2.2. Після цього потрібно виконати наступні кроки (Рис.10).


Натиснути «Анкета» на правій боковій панелі.



Вибрати тип анкети, яку ви будете заповнювати. «Анкета юридичної особи» для юридичних осіб або «Анкета фізичної особи»
для фізичних осіб – підприємців.



Заповнити дані анкети та натиснути «Зберегти».

Третій етап реєстрації передбачає прив’язку до облікового запису
Вашого ключа ЕЦП. Більш детально процедура описана в наступному розділі 2.2.5.

Кнопка «Анкета» на
правій боковій панелі

Рис.10. Другий етап реєстрації суб’єктів господарювання
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ В «АНКЕТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ»
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ (Рис. 11):

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Кнопка «Анкета» на
правій боковій панелі

Обов’язкові поля форми
відмічені [*] (зірочкою)

Поля без зображення [*]
є не обов’язковими, але
рекомендуються
до заповнення

Поля Паспортні дані:
Серія та номер паспорта
Ким і коли виданий
Ідентифікаційний код
для фізичної особи –
підприємця

Поля Місце проживання
фізичної особи –
підприємця:
Область
Населений пункт
Номер будинку
Вулиця
Поштовий індекс
Рис.11. Особливості заповнення «Анкети фізичної особи – підприємця»
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ В «АНКЕТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ»
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ (Рис. 11):

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ



«ПІБ фізичної особи-підприємця» потрібно заповнювати
українською мовою у зазначеному в назві поля порядку.



«Номер мобільного телефону» може містити лише цифри та
заповнюється у форматі +380 (00) 000-00-00.



«Електронна адреса» заповнюється латиницею. Будьте уважні: на вказану адресу будуть надсилатися повідомлення, що
стосуються розпочатих Вами справ.

Наприклад:
oskar@gmail.com



«Номер стаціонарного телефону» може містити лише цифри
та заповнюється у форматі +380 123456789.

Наприклад:
+380 123456789



«Веб-сайт» заповнюється латиницею.

Наприклад:
Петренко
Іван Іванович

Наприклад:
http://eia.menr.gov.ua/

Паспортні дані


Поле «Серія та номер паспорта» заповнюється українською
мовою згідно паспортних даних фізичної особи – підприємця
(2 букви та 6 цифр).

Наприклад:
НП 123456



Поле «Ким і коли виданий» потрібно заповнювати українською мовою згідно паспортних даних фізичної особи – підприємця.

Наприклад:
Дніпропетровським
МРВ УМВС, 30.10.1998

УВАГА!
ЯКЩО У ВАС НОВИЙ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТКА /
ID-КАРТКА), БУДЬ ЛАСКА, ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАСТУПНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ.



Поле «Серія та номер паспорта» має містити лише номер Вашого документу (ID-картки), що складається із 9 цифр.

Наприклад:
123456789



Поле «Ким і коли виданий» потрібно заповнювати українською мовою згідно даних ID-картки, вказавши код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що
оформив паспорт (4 цифрових символи), унікальний номер
запису в Реєстрі (13 цифрових символів) дату видачі та дату
закінчення строку дії документа.

Наприклад:
Видав 1234,
запис № 1234567812345, 12.12.2019,
11.12.2029
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Поле «Ідентифікаційний код для фізичної особи – підприємця» може містити лише цифри і не зазначається тільки для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Місце проживання фізичної особи – підприємця


Поле «Область» передбачає вибір зі списку.



Поле «Населений пункт» заповнюється українською мовою
згідно реєстраційних документів ФОП. Якщо це місто обласного чи районного значення, потрібно вказати тільки назву
міста. Якщо це селище міського типу чи село, потрібно вказати також назву району.



«Номер будинку», «Вулиця» заповнюються літерами українського алфавіту та цифрами згідно реєстраційних документів
фізичної особи – підприємця.



«Поштовий індекс» може містити лише цифри та заповнюється згідно реєстраційних документів фізичної особи – підприємця.

Наприклад:
Дніпро, Тернопіль.
Якщо це селище
міського типу чи село:
Косівський р-н,
смт. Яблунів;
Обухівський р-н,
смт. Козин;
Городищенський р-н,
с.Мліїв

Для завершення реєстрації необхідно надати згоду [ ] на обробку
персональних даних анкети та натиснути кнопку [Зберегти].
Якщо дані введено некоректно, система автоматично просигналізує, в яких полях допущено помилку.

УВАГА!
УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ВНЕСЕНІ ДАНІ НА КОРЕКТНІСТЬ, ОСКІЛЬКИ СИСТЕМА НЕ ДОЗВОЛИТЬ
ВАМ ПРИВ’ЯЗАТИ КЛЮЧ ЕЦП (ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ), ЯКЩО ІНФОРМАЦІЯ
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОЛІВ АНКЕТИ НЕ СПІВПАДАТИМЕ ІЗ ДАНИМИ ЕЦП.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ
В «АНКЕТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Кнопка «Анкета» на
правій боковій панелі

Обов’язкові для
заповнення поля:
Повне найменування
юридичної особи
ПІБ керівника юридичної
особи
Номер мобільного /
стаціонарного телефону
Електронна адреса
Код згідно з ЄДРПОУ
Код згідно з класифікацією
організаційно-правових
форм господарювання
Код згідно
з Класифікатором
об’єктів адміністративнотериторіального устрою
України

Необов’язкові для
заповнення поля

Рис.12. Особливості заповнення «Анкеті юридичної особи»

29

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ
В «АНКЕТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (Рис. 12):

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ



«Повне найменування юридичної особи» потрібно заповнювати українською мовою згідно реєстраційних документів
юридичної особи. Наприклад:



«ПІБ керівника юридичної особи» потрібно заповнювати
українською мовою у зазначеному в назві поля порядку.



«Номер мобільного телефону» може містити лише цифри та
заповнюється у форматі +380 (00) 000-00-00.



«Електронна адреса» заповнюється латиницею. Будьте уважні: на вказану адресу будуть надісилатися повідомлення, що
стосуються розпочатих Вами справ.

Наприклад:
info@company.com



«Номер стаціонарного телефону» може містити лише цифри та заповнюється у форматі +380 123456789.

Наприклад:
+380 123456789



«Веб-сайт» заповнюється латиницею.



«Код згідно з ЄДРПОУ» може містити лише цифри та заповнюється згідно реєстраційних документів юридичної особи.



«Код згідно з класифікацією організаційно-правових форм
господарювання» може містити лише три цифри. Ознайомитись із актуальною класифікацією організаційно-правових
форм господарювання можна на сайті Держстату України.



«Код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України» заповнюється шляхом введення назви адміністративно-територіального об’єкту
згідно Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України українською мовою. Вже після введення
перших кількох літер, система запропонує вам вибрати код/
назву із списку. Ознайомитись із актуальним Класифікатором
об’єктів адміністративно-територіального устрою України
можна на сайті Держстату України.

Наприклад:
Товариство
з обмеженою
відповідальністю
«Роги та копита»,
ПП «Мальва»,
ТОВ «Острів»
Наприклад:
Петренко
Іван Іванович

Наприклад:
http://company.com.ua

30



Поле «Область» передбачає вибір зі списку.



Поле «Населений пункт» заповнюється українською мовою
згідно реєстраційних документів юридичної особи. Якщо це
місто обласного чи районного значення, потрібно вказати
тільки назву міста.



«Номер будинку», «Вулиця» заповнюються літерами українського алфавіту та цифрами згідно реєстраційних документів
юридичної особи.



«Поштовий індекс» може містити лише цифри та заповнюється згідно реєстраційних документів юридичної особи.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Наприклад:
Дніпро, Тернопіль.
Якщо це селище
міського типу чи село:
Косівський р-н,
смт. Яблунів;
Обухівський р-н,
смт. Козин;
Городищенський р-н,
с.Мліїв

Для завершення реєстрації необхідно надати згоду [ ] на обробку
персональних даних анкети та натиснути кнопку [Зберегти].
Якщо дані введено некоректно, система автоматично просигналізує, в яких полях допущено помилку.

УВАГА!
УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ВНЕСЕНІ ДАНІ НА КОРЕКТНІСТЬ, ОСКІЛЬКИ СИСТЕМА НЕ ДОЗВОЛИТЬ
ВАМ ПРИВ’ЯЗАТИ КЛЮЧ ЕЦП (ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ), ЯКЩО ІНФОРМАЦІЯ
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОЛІВ АНКЕТИ НЕ СПІВПАДАТИМЕ ІЗ ДАНИМИ ЕЦП.
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.5. ДОДАТИ ЕЦП ДО ПРОФІЛЮ
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Третій етап реєстрації суб’єкта господарювання передбачає
прив’язку до облікового запису Вашого ключа ЕЦП. Електронний
цифровий підпис є обов’язковим, щоб мати доступ розпочинати
справи та завантажувати документи.
Щоб додати ключ ЕЦП потрібно виконати наступні кроки (Рис.13,14).


Переконайтеся, що Ваша анкета містить коректні дані, які співпадають із даними ЕЦП. Особливу увагу зверніть на поля «ПІБ фізичної особи-підприємця» і «Ідентифікаційний код для фізичної
особи – підприємця» для ФОП, «Повне найменування юридичної
особи» і «Код згідно з ЄДРПОУ» для юридичних осіб.



Натисніть кнопку [Додати ЕЦП] та очікуйте доки система перенаправить вас на сторінку id.gov.ua – Інтегрованої системи
електронної ідентифікації.



Виберіть метод ідентифікації – «Файловий носій». Якщо у вас
виникнуть запитання щодо цього методу ідентифікації, за посиланням https://id.gov.ua/faq є вичерпний список відповідей
на найтиповіші запитання.

Що таке ЕЦП?
Де та як можна
отримати ЕЦП?
Порівняння
найпопулярніших
акредитованих
центрів ЕЦП

https://id.gov.ua/faq

Vетод ідентифікації –
Файловий носій

Рис.13. Сторінка https://id.gov.ua. Вибір методу ідентифікації
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В полі «Центр сертифікації ключів» вкажіть назву акредитованого центру, який видав Ваш ключ.



В полі «Особистий ключ» оберіть файл особистого ключа на
вашому пристрої, зазвичай його назва «Key-6.dat» або *.pfx,
*.pk8, *.zs2, *.jks



В полі «Пароль до файлу ключа» введіть Ваш пароль до файлу
ключа та натисніть кнопку [Зчитати].



Якщо дані введено правильно, Ви отримаєте повідомлення
«Користувача авторизовано» та запит системи погодитись
із приєднанням цього ключа ЕЦП до Вашого облікового запису. Щоб підтвердити прив’язку ключа натисніть [Погодитись],
щоб відмінити дію натисніть [Відмовитись].



Після натискання кнопки [Погодитись], система здійснить перевірку даних ЕЦП та Вашої анкети на відповідність. Якщо дані
коректні, система перенаправить вас на сторінку «Мої реєстраційні справи» та активує доступ створювати справи.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Якщо в даних анкети та ЕЦП є розбіжності, система перенаправить
Вас назад на сторінку «Анкета» для повторної перевірки введених
даних. Якщо Ви впевнені, що дані правильні і відповідають даним в
ЕЦП, але в результаті кількох спроб не вдається додати ЕЦП до вашого облікового запису, зверніться до адміністратора через форму зворотного зв’язку.

Поля для авторизації:
Центр сертифікації ключів
Особистий ключ
Пароль до файлу ключа

Рис.14. Сторінка https://id.gov.ua/euid-auth-js. Ідентифікація за цифровим підписом
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

2.2.6. АВТОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Для суб’єкта господарювання доступна авторизація як із використанням електронної пошти та паролю, так і з використанням
електронного цифрового підпису.
Авторизація із використанням електронної пошти детально описана у розділі 2.2.2. вище.

НАГАДУЄМО!
Щоб розпочати авторизацію в системі потрібно перейти за посиланням http://eia.menr.gov.ua, та
справа вгорі натиснути відповідне посилання [Вхід в кабінет] або одразу перейти за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/login.



Щоб авторизуватися із використанням ключа ЕЦП (у разі якщо
до Вашого облікового запису вже прив’язано ключ ЕЦП), натисніть кнопку [Зчитати ключ] на сторінці входу до системи
(Рис.15). Система перенаправить Вас на сторінку id.gov.ua – Інтегрованої системи електронної ідентифікації.



Виберіть метод ідентифікації – «Файловий носій» та заповніть необхідні поля. Якщо у Вас є запитання щодо заповнення,
дивіться розділ 2.2.5. вище. Якщо дані введено правильно, Ви
отримаєте повідомлення «Користувача авторизовано» та запит системи підтвердити авторизацію із використанням ключа
ЕЦП. Для підтвердження натисніть [Погодитись]. Якщо Ваш
ключ ЕЦП є в базі даних Реєстру, система перенаправить Вас на
сторінку «Мої реєстраційні справи».

https://id.gov.ua

Зчитати ключ

Рис.15. Використання існуючого ключа ЕЦП
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2.3. ОПЕРАЦІЇ
В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ
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2.3.1. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТА ПАРОЛЮ

ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

Зареєстровані користувачі та представники суб’єктів господарювання мають можливість оновити свої облікові дані та змінити пароль для доступу до Реєстру в розділі «Мої налаштування».
Щоб відкрити «Мої налаштування» з особистого кабінету натисніть відповідну кнопку [Мої налаштування] справа вгорі, або
перейдіть за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/cabinet/profile
(Рис.15).

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ:


Оновіть дані та переконайтеся, що після внесення змін, всі
обов’язкові поля залишаються заповненими. Обов’язкові поля
форми відмічені [*] (зірочкою). Якщо обов’язкові поля не заповнені, система не дозволить зберегти зміни.



Встановіть відмітку «Даю згоду на обробку персональних
даних».



Натисніть [Зберегти]. Якщо операція пройшла успішно, система видасть інформаційне повідомлення що Ваші дані збережено.

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ЗМІНИ ПАРОЛЮ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ:


В поле «Новий пароль» та «Повторити пароль» введіть новий
пароль до облікового запису. Дані цих полів мають бути однаковими.



В поле «Старий пароль» введіть поточний пароль для входу в
систему.



Натисніть [Зберегти]. Якщо операція пройшла успішно, система видасть інформаційне повідомлення що Ваші дані збережено.
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http://eia.menr.gov.ua/
uk/cabinet/profile

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПАРОЛЮ

ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

Кнопка «Мої
налаштування»
на правій боковій панелі

Форма для оновлення
даних

Форма для відновлення
паролю

Форма для додаткової
електронної адреси

Рис.15. Зміна даних облікового запису та паролю
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ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

2.3.2. ПОШУК ТА ПЕРЕГЛЯД
ОПУБЛІКОВАНИХ СПРАВ
Зареєстровані користувачі та суб’єкти господарювання мають розширений модуль пошуку серед реєстраційних справ Реєстру, що
дозволяє використовувати наступні додаткові функції.

ЯК ВІДКРИТИ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ СПРАВ В РЕЄСТРІ ОВД
(СТОРІНКА «ВСІ РЕЄСТРАЦІЙНІ СПРАВИ»)!


ВАРІАНТ 1: перейти за посиланням http://eia.menr.gov.ua, та в меню натиснути
відповідне посилання [Пошук по реєстру]



ВАРІАНТ 2: перейти за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/cases



ВАРІАНТ 3: в особистому кабінеті натиснути кнопку [Всі справи з ОВД] на правій
боковій панелі.

Пошук
по Реєстру

Всі справи
з ОВД

Рис.16. Як відкрити список опублікованих справ в Реєстрі ОВД
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ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

2.3.2.А ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ ПОШУКУ
Щоб зберегти обрані налаштування пошуку для спрощення їх застосування у подальшій роботі, потрібно виконати наступні дії.


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку, наприклад область чи назву
підприємства.



Натиснути кнопку [Зберегти]. Система запропонує Вам придумати назву для цих параметрів пошуку. Введіть назву та натисніть [Зберегти].

ВИКОРИСТАННЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОШУКУ
Щоб використати обрані налаштування пошуку, потрібно виконати наступні дії:


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



В полі «Збережені параметри пошуку» обрати зі списку обрані параметри за назвою. Натиснути кнопку [Знайти] для пошуку з обраними параметрами.

Збереження параметрів
пошуку

Рис.17. Збереження параметрів пошуку
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2.3.2.Б ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБРАНИХ СПРАВ
В «ЗАКЛАДКИ»

ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

Щоб зберегти справу в «Закладки» потрібно виконати наступні дії:


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку та знайти справу, яка Вас цікавить.



Натисніть кнопку [ ] справа від назви справи. Система запропонує Вам вибрати папку для обраної справи або створити
нову*. Виберіть папку для обраної справи та натисніть [Додати]. Ця функція доступна лише для справ інших користувачів.
Власні справи неможливо додати в «Закладки», однак вони всі
доступні для перегляду на сторінці «Мої справи».
* Система дозволяє створення необмеженої кількості папок із обраними
справами та їх збереження. За необхідності, будь-яку папку (окрім системної
«Default») можна перейменувати пізніше на сторінці «Закладки».

Кнопка «Мої справи»

Збереження справи
в «Закладки»

Рис.18. Збереження справи в «Закладки»
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ПЕРЕГЛЯД ОБРАНИХ СПРАВ В «ЗАКЛАДКАХ»

ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

Щоб переглянути обрані справи, потрібно виконати наступні дії:




Зайти в «Мій кабінет» та натиснути [Закладки] на правій боковій панелі або перейти напряму за посиланням http://eia.menr.
gov.ua/uk/bookmark
Натиснути на назву потрібної Папки та знайти справу, яка Вас
цікавить.

http://eia.menr.gov.ua/
uk/bookmark

Кнопка «Мій кабінет»

Вибір потрібної папки

Іконки управління
папками

Рис.19. Сторінка «Закладки»
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2.3.2.В ПІДПИСКА НА СПОВІЩЕННЯ

Зареєстровані користувачі та суб’єкти господарювання мають
змогу підписатися на сповіщення електронною поштою щодо зміни статусу окремої справи або кількох справ, або окремого списку
обраних справ.
ЩОБ ПІДПИСАТИСЯ НА ОКРЕМУ СПРАВУ, ПОТРІБНО ВИКОНАТИ
НАСТУПНІ ДІЇ:


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку та знайти справу з ОВД, яка
Вас цікавить.



Натиснути кнопку [Переглянути справу] з правого боку від
назви справи.



На сторінці справи з ОВД, вгорі натиснути кнопку [Дізнатись
про зміну статусу].

ЩОБ ПІДПИСАТИСЯ НА ГРУПУ СПРАВ, ПОТРІБНО ВИКОНАТИ
НАСТУПНІ ДІЇ:


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку та знайти справи з ОВД, яка
Вас цікавить.



Додати обрані справи до однієї папки в «Закладках».



Натиснути кнопку [Переглянути справу] з правого боку від
назви справи.



На сторінці справи з ОВД, вгорі натиснути кнопку [Дізнатись
про зміну статусу].
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ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

ПІДПИСКА НА СПОВІЩЕННЯ ПРО ДАТУ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ:

ОПЕРАЦІЇ В ОСОБИСТОМУ
КАБІНЕТІ

Зареєстровані користувачі та суб’єкти господарювання мають
змогу підписатися на сповіщення електронною поштою щодо наближення дати обраних громадських слухань. Щоб підписатися,
потрібно виконати наступні дії.


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку та знайти справу з ОВД, яка
Вас цікавить.



Натиснути кнопку [Переглянути справу] з правого боку від
назви справи.



На сторінці справи з ОВД, вгорі натиснути кнопку [Дізнатись
про зміну статусу].

ДОДАВАННЯ ДАТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ В КАЛЕНДАР:
Зареєстровані користувачі та суб’єкти господарювання мають змогу додати інформацію про дати громадських слухань по обраним
справам із ОВД в календар. Щоб підписатися, потрібно виконати
наступні дії.


Перейти на сторінку «Всі реєстраційні справи» Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.



Ввести обрані параметри пошуку та знайти справу з ОВД, яка
Вас цікавить.



Натиснути кнопку [Переглянути справу] з правого боку від
назви справи.



На сторінці справи з ОВД, вгорі натиснути кнопку [Додати в
календар].

Кнопка «Дізнатись про зміну статусу»

Кнопка «Додати в календар»

Кнопка «Закладки»

Рис.19. Підписка на оновлення
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2.4. СПРАВИ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

44

2.4.1. СТОРІНКА
«МОЇ РЕЄСТРАЦІЙНІ СПРАВИ»
Після додавання ЕЦП, як описано в розділі 2.2.5., суб’єкт господарювання потрапляє на головну сторінку особистого кабінету, на
якій відображаються всі його справи з ОВД. Ця сторінка також автоматично відображатиметься в подальшому як основна після входу в особистий кабінет.
Пряме посилання на сторінку «Мої реєстраційні справи» http://eia.
menr.gov.ua/uk/cabinet/cases

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

http://eia.menr.gov.ua/
uk/cabinet/cases

Кнопка «Мої реєстраційні
справи»

Перелік справ

Рис.20. Сторінка «Мої реєстраційні справи»
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СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

2.4.2. СТОРІНКА
«МОЇ ПОВІДОМЛЕННЯ»
На цій сторінці відображаються системні повідомлення щодо проходження процедури ОВД по справам, які було ініційовано суб’єктом господарювання.
Щоб переглянути нові повідомлення, потрібно в особистому кабінеті на правій панелі натиснути кнопку [Мої повідомлення] або
перейти за прямим посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/cabinet/
messages.

http://eia.menr.gov.ua/
uk/cabinet/messages

Перелік повідомлень

Кнопка
«Мої повідомлення»

Рис.21. Сторінка «Мої повідомлення»
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2.4.3. РОЗПОЧАТИ РОЗГЛЯД СПРАВИ
З ОВД (ЕТАП 1)

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Щоб створити справу з ОВД необхідно натиснути відповідну кнопку [Створити справу] в особистому кабінеті та заповнити дані
першого етапу.

Кнопка
«Створити справу»

Перелік етапів створення
справи

Рис.22. Створення справи з ОВД
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПРАВУ З ОВД

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ



Поле «Назва справи» заповнюється українською мовою. Рекомендується використовувати змістовну, але дуже лаконічну назву, яка б коротко відображала інформацію хто, що і де планує.



Поле «Опис планованої діяльності» заповнюється українською мовою та може містити не більше 250 символів.



Поле «Отримувач справи» передбачає вибір із списку між УТО
(уповноваженим територіальним органом) та УЦО (уповноваженим центральним органом). Транскордонні справи завжди
направляються до УЦО.



Поле «Зв’язати з існуючим ОВД» є опціональним та використовується лише у випадку коли потрібно зазначити зв’язок
із іншою справою, яка подавалася на розгляд суб’єктом господарювання раніше.



«Категорії» передбачають вибір категорії виду планованої діяльності згідно Статті 3 Закону України «Про ОВД».

Наприклад:
Розробка кар’єру
пісковиків
в с. Мишковиць,
ПП «Компанія»;
чи Будівництво
житлового
багатоквартирного
комплексу, м.Миколаїв,
ТОВ «Підприємство»;
чи Нове будівництво
автозаправного
комплексу
по вул.Першій, 1
в м. Кривий Ріг,
ТОВ «Компанія»

Загальна інформація
про справу

Список категорій

Рис.22. Етап 1 справи з ОВД
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ЮРИДИЧНА АДРЕСА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ


Поле «Область» передбачає вибір зі списку.



Поле «Населений пункт» заповнюється українською мовою
згідно реєстраційних документів суб’єкта господарювання.
Якщо це місто обласного чи районного значення, потрібно вказати тільки назву міста.



«Номер будинку», «Вулиця» заповнюються літерами українського алфавіту та цифрами згідно реєстраційних документів
суб’єкта господарювання.



«Поштовий індекс» може містити лише цифри та заповнюється згідно реєстраційних документів суб’єкта господарювання.

ФАКТИЧНА АДРЕСА МІСЦЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


«Адреса» заповнюється українською мовою.

МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Оберіть об’єкти планованої діяльності, поставивши маркери
на карті. Для видалення встановленого маркера, потрібно натиснути [X] (хрестик) біля його координат під картою.



Ви можете відмітити будь-яку кількість об’єктів.



Поле «Область провадження планованої діяльності» передбачає вибір зі списку. Можливо вибрати кілька областей, натиснувши кнопку [+ Додати область].



Поле «КОАТУУ» – код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України заповнюється
шляхом введення назви адміністративно-територіального
об’єкту згідно Класифікатора українською мовою. Вже після
введення перших кількох літер, система запропонує вам вибрати код/назву із списку. Ознайомитись із актуальним Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою
України можна на сайті Держстату України.
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СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Наприклад:
Дніпро, Тернопіль.
Якщо це селище
міського типу чи село:
Косівський р-н,
смт. Яблунів;
Обухівський р-н,
смт. Козин;
Городищенський р-н,
с.Мліїв

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ



Завантажте документ «Повідомлення про планову діяльність». Документ повинен мати розширення .pdf (бути у форматі Portable Document Format) та розмір не більш ніж 150 мб.



Завантажте документ «Вимога про надання умов щодо обсягу досліджень». Документ повинен мати розширення .pdf
(бути у форматі Portable Document Format) та розмір не більш
ніж 150 мб.



Після заповнення вищезазначених полів, уважно перевірте
введену інформацію та натисніть кнопку [Відправити на розгляд].

Юридична адреса:
Область
Населений пункт
Номер будинку
Вулиця
Поштовий індекс

Завантаження
документів

Місце провадження
планованої діяльності

Рис.23. Етап 1 справи з ОВД (продовження)
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СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

УВАГА!
ПІСЛЯ ВІДПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ, ВСІ ВВЕДЕНІ ДАНІ
БУДУТЬ ЗАБЛОКОВАНІ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ.

Якщо всі поля коректно заповнено, то після натискання кнопки
[Відправити на розгляд] система перенаправить Вас на детальну сторінку справи (Рис. 24) та згенерує автоматичне повідомлення
про створену справу.

Перший етап створення
справи – детальна
інформація

Рис.24. Детальна інформація про створену справу (Етап 1)
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Після того, як перевіряючий орган (УТО чи УЦО) оприлюднив завантажені документи, опублікувавши їх в Реєстрі для публічного
доступу, можливість замінити документи відсутня.

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

УВАГА!
ЯКЩО ВИ ЗАВАНТАЖИЛИ ПОМИЛКОВИЙ ДОКУМЕНТ, ТО В ПЕРІОД ДОКИ СПРАВА ЩЕ НЕ
ОПУБЛІКОВАНА (НЕ ОПРИЛЮДНЕНА) ПЕРЕВІРЯЮЧИМ ОРГАНОМ, ДОКУМЕНТ МОЖНА
ЗАМІНИТИ, АЛЕ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ. ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО НАТИСНУТИ КНОПКУ [ЗАМІНИТИ
ДОКУМЕНТИ]. ПІСЛЯ ЦЬОГО СИСТЕМА ДОЗВОЛИТЬ ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ У ВІДПОВІДНІ
ПОЛЯ (рис. 25). ЗАМІНИТИ МОЖНА ЯК ОДИН, ТАК І ВСІ ДОКУМЕНТИ ЕТАПУ.
ВАЖЛИВО: ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ БУЛО ЗАМІНЕНО, НЕ ВІДОБРАЖАТИМЕТСЯ НА ПУБЛІЧНОМУ
САЙТІ РЕЄСТРУ, АЛЕ ЗАЛИШИТЬСЯ В БАЗІ ДАНИХ РЕЄСТРУ ОВД, ОСКІЛЬКИ РЕЄСТР НЕ
ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВАНТАЖЕНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Заміна документів
в справі

Рис.25. Заміна помилково завантажених документів Етапу 1
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2.4.4. РОЗГЛЯД СПРАВИ З ОВД (ЕТАП 2)

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Після того, як в законодавчо-встановлені строки перевіряючий орган (УТО чи УЦО) завантажить Зауваження, суб’єкт господарювання зможе перейти до другого етапу процедури ОВД.
Для цього потрібно натиснути кнопку [Наступний етап]. Після
цього система перенаправить користувача на сторінку заповнення даних другого етапу.
В цій формі користувач повинен вибрати дату проведення громадського слухання, тривалість громадського обговорення та додати
документи. Обов’язково повинні бути додані: Звіт з ОВД, Оголошення про громадське обговорення, Документ що підтверджує оплату.

Вибір дати і тривалості

Завантаження документів

Рис.26. Форма для внесення даних Етапу 2

53

Після заповнення всіх полів користувач буде перенаправлений на
детальну сторінку справи.

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

УВАГА!
ЯК І НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ, ЯКЩО ВИ ЗАВАНТАЖИЛИ ПОМИЛКОВИЙ ДОКУМЕНТ, ТО В ПЕРІОД ДОКИ
ВОНИ ЩЕ НЕ ОПУБЛІКОВАНА (НЕ ОПРИЛЮДНЕНА) ПЕРЕВІРЯЮЧИМ ОРГАНОМ, ДОКУМЕНТИ
МОЖНА ЗАМІНИТИ, АЛЕ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ. ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО НАТИСНУТИ КНОПКУ
[ЗАМІНИТИ ДОКУМЕНТИ]. ПІСЛЯ ЦЬОГО СИСТЕМА ДОЗВОЛИТЬ ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ У
ВІДПОВІДНІ ПОЛЯ (РИС. 29). ЗАМІНИТИ МОЖНА ЯК ОДИН, ТАК І ВСІ ДОКУМЕНТИ ЕТАПУ.
ВАЖЛИВО: ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ БУЛО ЗАМІНЕНО, НЕ ВІДОБРАЖАТИМЕТСЯ НА ПУБЛІЧНОМУ
САЙТІ РЕЄСТРУ, АЛЕ ЗАЛИШИТЬСЯ В БАЗІ ДАНИХ РЕЄСТРУ ОВД, ОСКІЛЬКИ РЕЄСТР НЕ
ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВАНТАЖЕНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Після оприлюднення документів, протягом періоду громадського
обговорення, користувач може завантажувати тільки Іншу додаткову інформацію (Рис.27).

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПЕРЕВІРЯЮЧИЙ ОРГАН (УТО ЧИ УЦО) ОПРИЛЮДНИВ ЗАВАНТАЖЕНІ
ДОКУМЕНТИ, ОПУБЛІКУВАВШИ ЇХ В РЕЄСТРІ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ДОСТУПУ, МОЖЛИВІСТЬ
ЗАМІНИТИ ДОКУМЕНТИ ВІДСУТНЯ. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ОТРИМАЄ АВТОМАТИЧНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ КОЛИ ДОКУМЕНТИ БУДЕ РОЗГЛЯНУТО ТА ОПРИЛЮДНЕНО.

Панель заміни інформації

Рис.27. Заміна інформації Етапу 2
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2.4.5. ЗАВЕРШЕННЯ РОЗГЛЯДУ
СПРАВИ З ОВД (ЕТАП 3)

СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Після завершення періоду громадського обговорення розпочинається третій етап (Рис. 28).

Коли перевіряючий орган у визначений законодавством
період завантажить документи, процедура буде завершена.
Після цього зупинити розгляд справи суб’єктом господарювання вже неможливо.

Документи, відправлені
на розгляд

Кнопка зупинки розгляду
Рис.28. Завершено розгляд справи із ОВД
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СПРАВИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

2.4.6. ЗУПИНИТИ РОЗГЛЯД
СПРАВИ З ОВД
На будь-якому етапі суб’єкт господарювання може зупинити розгляд справи в односторонньому порядку. Для цього потрібно натиснути кнопку [Зупинити розгляд] (Рис. 29). У вікні, що з’явилось,
потрібно додати (прикріпити) Заяву про закриття справи та натиснути кнопку Завершити.

Зупинення розгляду
справи

Рис.29. Припинення розгляду справи з ОВД
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