
ПРОЦЕДУРА 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Суб'єкт господарювання подає повідомлення про плановану діяльність (згідно 

з додатком 2 постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026) та вимогу про надання умов щодо 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля (на вимогу суб'єкта господарювання) в Єдиний реєстр з 

оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр)

Суб'єкт господарювання оприлюднює Повідомлення (повний текст) не пізніше 

трьох робочих днів з дня його подання уповноваженому органу, шляхом 

опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених 

суб'єктом господарювання,  територія розповсюдження яких охоплює 

адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої 

діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого 

самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується 

провадити плановану діяльність

Уповноважений орган оприлюднює Повідомлення в Реєстрі протягом трьох 

робочих днів з дня його подання уповноваженому органу

Надання громадськістю зауважень і пропозицій до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля (20 робочих днів)

Уповноважений орган у разі отримання зауважень і пропозицій громадськості 

повідомляє про них суб'єкта господарювання та надає йому копії зауважень і 

пропозицій 

У разі здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля за процедурою 

держави походження або на вимогу суб'єкта господарювання уповноважений орган 

надає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 30 робочих днів з дня 

офіційного оприлюднення повідомлення (умови щодо обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, є 

обов'язковими для суб'єкта господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля)

Суб'єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля 

(згідно з додатком 4 постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026)

Суб'єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля, оголошення про 

початок громадського обговорення звіту (згідно з додатком 3 постанови КМУ від 

13.12.2017 № 1026) та документ, що підтверджує внесення плати за громадське 

обговорення (згідно з додатком 2 постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026) в Реєстр 

Суб'єкт господарювання оприлюднює Оголошення (повний текст) не пізніше трьох 

робочих днів з дня його подання уповноваженому органу, шляхом опублікування в 

друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб'єктом 

господарювання, територія розповсюдження 
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Уповноважений орган оприлюднює Звіт, Оголошення та документ, що підтверджує 

внесення плати за громадське обговорення в Реєстрі протягом трьох робочих днів з 

дня його подання уповноваженому органу
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яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу 

планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого 

самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується 

провадити плановану діяльність

Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу 

на довкілля починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та надання 

громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення і 

триває не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів (термін громадського 

обговорення зазначається суб'єктом господарювання в п'ятому пункті  оголошення 

про початок громадського обговорення звіту).  забезпечує Уповноважений орган

збір пропозицій та зауважень громадськості, одержаних протягом встановленого 

строку
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Уповноважений орган здійснює аналіз інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на 

довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також 

інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 

здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації
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Рішення з оцінки впливу на довкілля надається суб'єкту господарювання 

уповноваженим органом безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення 

громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного 

впливу - з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування 

результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля
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