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СКОРОЧЕННЯ 

Висновок – висновок з ОВД 

ВРУ – Верховна Рада України 

ДАЗВ – Державне агентство з управління зоною 

відчуження 

Директива – Directive 2011/92/EU of the European 

Parliament and of the Council of 13 

December 2011 on the assessment of the 

effects of certain public and private projects 

on the environment 

Закон – Закон України від 23.05.2017 № 2059-

VIII «Про оцінку впливу на довкілля» 

Звіт – звіт з ОВД 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

Мінприроди – Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

Мінрегіонбуд – Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

ОВД  оцінка впливу на довкілля 

ОВНС – оцінка впливів на навколишнє 

середовище 

ПД – планована діяльність 

Постанова КМУ 

1026 

– Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 

«Про затвердження Порядку передачі 

документації для надання висновку з 

оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля 

та Порядок ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля» 

СЕО – стратегічна екологічна оцінка 
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ВСТУП 

На виконання міжнародних зобов’язань України щодо 

імплементації положень Оргуської конвенції та Конвенції Еспоо, а 

також транспозиції Директив ЄС із стратегічної екологічної оцінки 

(далі – СЕО) та оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), в українське 

законодавство Верховною Радою України було ухвалено Закон 

України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-

VIII (далі Закон). 

Закон спрямований на вдосконалення відносин у сфері оцінки 

впливу на довкілля України для забезпечення: 

- оцінки наслідків для довкілля і здоров’я людини та розроблення 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля 

планованої діяльності (далі – ПД); 

- участі громадськості у процесі ОВД та порядку врахування її 

пропозицій; 

- відкритості документації на всіх етапах процедури ОВД, що 

зменшує корупційні ризики у процесі прийняття рішень; 

- чіткості та прозорості процедури здійснення ОВД та 

полегшення отримання Висновку для інвестора; 

- визначення переліку видів діяльності, обов’язкових для 

проведення ОВД; 

- впровадження процедури ОВД, наближеної до законодавства 

ЄС та вимог міжнародних угод; 

- врегулювання процедури транскордонної ОВД за наявності 

транскордонного впливу ПД, зокрема, для діяльності, вплив 

якої може проявлятись за межами України або на території 

України від діяльності іншої держави. 
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МЕТА АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ 

В аналітичному огляді, що пропонується, представлено 

детальний аналіз ухваленого Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017 з метою подальшого вдосконалення його 

змісту та структури, а також забезпечення механізмів його 

практичного впровадження і застосування. 
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ОГЛЯД ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

Прийнятий Закон є позитивним кроком до впровадження 

екосистемного підходу до господарської діяльності та 

збалансованого розвитку України, проте низка положень закону 

потребує уточнення або нормативно- методологічного наповнення. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОГАЛИНИ ЗАКОНИ 

Рішення щодо обов’язковості здійснення ОВД для планованої 

діяльності у відповідності до чч. 2 і 3 ст. 3 Закону приймається 

власне суб'єктами цієї діяльності, у випадку, якщо суб’єкти 

вважають, що їх діяльність не належить до переліку видів 

планованої діяльності та обʼєктів, щодо яких застосовується 

процедура ОВД. Але в Законі не визначено, хто уповноважений та 

зобов’язаний відслідковувати відповідність прийнятих рішень 

зазначеним критеріям. Хоча Законом передбачена адміністративна 

відповідальність за провадження ПД, яка підлягає ОВД, без 

здійснення ОВД та отримання рішення про провадження ПД (ч. 6 ст. 

15, ст. 17 Закону). Однак, цього недостатньо без запровадження 

інструментів передпроектного скринінгу з боку регулятора, тобто 

передпроектної оцінки ймовірності значних впливів. Закон та 

існуючі підзаконні акти Уряду щодо впливу на довкілля не 

відповідають на питання, наскільки обґрунтованою є заява суб’єкту 

господарювання про відсутність підстав для ОВД. 

У Законі повністю відсутня регламентація проведення саме 

оцінки впливу на довкілля. Цьому питанню присвячена ст. 6 Закону, 

що лише визначає загальну структуру звіту з ОВД, і жодним чином 

не регламентує власне підготовку та оцінку якості звіту, не містить 

інформацію про критерії (показники) оцінки впливів на довкілля, 

про права та обов’язки замовників та виконавців звіту, участь 

виконавців оцінки у заходах з обговорення планованої діяльності 

тощо. Вимоги щодо вище зазначених питань можуть бути додатково 

встановлені відповідним нормативно-правовим актом, але це має 

бути зазначено в Законі. 

Задекларований у Законі механізм розгляду, узагальнення та 

врахування пропозицій громадськості у процесі ОВД фактично не 
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прописаний. Як результат, відсутні чіткі та зрозумілі положення із 

забезпечення реалізації пропозицій громадськості, що може 

призводити до довільного трактування і реалізації цього механізму. 

Висновком може передбачатись необхідність післяпроектного 

моніторингу. Закон не передбачає випадки, коли саме такий 

моніторинг повинен застосовуватись, а також не містить критеріїв, 

якими би керувалися відповідні органи при включенні у Висновок 

обов’язку проводити моніторинг. Не зазначено, хто відповідає за 

проведення та проводить цей вид моніторингу, включно з 

публікацією у реєстрі ОВД його результатів з наданням оцінки 

стосовно дотримання попередньо затверджених (задекларованих) 

умов і критеріїв. 

Фундаментальна роль Закону зводиться, якщо казати коротко, до 

обмеження (не підвищення) деякої  усталеної швидкості погіршення 

стану довкілля. Водночас, Закон не містить положень, які б 

стимулювали, заохочували, сприяли рішенням, спрямованим на 

впровадження інноваційних екосистемних підходів у економіку на 

заміну суто споживацької парадигми  чим більші фізичні обсяги 

виробництва і споживання, тим краще. 

ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Після скасування Закону України «Про екологічну експертизу» 

склалося враження, що саме словосполучення «ОВНС» було 

виведено з нормативного ужитку взагалі. Але глибший аналіз 

законодавства приводить до думки, що з прийняттям Закону 

Мінприроди та Мінрегіонбуд почали «жити окремо один від 

одного», бо як виявилось, що залишились обидва терміни: і ОВНС, 

і ОВД. 

Це проявляється в тому, що для подання проектної документації 

до будекспертизи щодо планованої діяльності, яка не передбачає 

проходження процедури ОВД згідно Закону, потрібно готувати Том 

ОВНС (згідно ДБН 2.2.1-2003). 

Обраний Законом підхід до регулювання відносин з ОВД 

виключно «планованої» діяльності не узгоджується з його назвою, 

оскільки, окрім планованої діяльності, така оцінка впливу включає 
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також стратегічну екологічну оцінку, оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті, оцінку поточної 

діяльності, що вже чинить вплив на довкілля. 

В статті 1 Закону вкрай невдалим є визначення терміну 

«громадськість  одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх 

об’єднання, організації або групи», оскільки органи державної 

влади і органи місцевого самоврядування також є юридичними 

особами. 

Крім того, використання в Законі терміну «зачеплена держава» 

здійснюється у переносному, а не прямому значенні, що, на нашу 

думку, є неприпустимим для Закону. Тому з метою позначення 

держави, інтереси якої зазнали певного негативного впливу, 

видається за доцільне вживати термін «заінтересована держава» або 

«держава, довкілля якої зазнало впливу» (ключове слово – 

довкілля). 

ПРОЦЕДУРНА НЕДОСКОНАЛІСТЬ 

Законом визначено випадок, коли уповноважений центральний 

орган влади надсилає повідомлення суб’єкта господарювання про 

ПД до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення. У випадку, якщо ПД стосується 

Чорнобильської зони відчуження, повідомлення направляється 

суб’єктом господарювання безпосередньо до центрального органу 

(абз. 1 ч. 4 ст. 4 Закону) або територіальний орган надсилає 

повідомлення, отримане від суб’єкта господарювання, до 

уповноваженого центрального органу (п. 3 ст. 3 Закону). Після цього 

уповноважений центральний орган надсилає повідомлення суб’єкта 

господарювання на розгляд ДАЗВ з метою отримання його 

зауважень та пропозицій з приводу планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

В іншому випадку суб’єкт господарювання має право самостійно 

подати повідомлення про ПД безпосередньо до уповноваженого 

центрального органу влади (абз. 2 ч. 4 ст. 4 Закону), який протягом 

трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення надсилає 
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копію повідомлення до уповноваженого територіального органу за 

місцем провадження планової діяльності з метою отримання його 

зауважень та пропозицій з приводу планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

В обох зазначених випадках залишаються невизначеними 

терміни розгляду повідомлення цими органами, а також порядок 

врахування їхніх зауважень та пропозицій. 

Критерії прийняття рішення про обов’язковість здійснення 

оцінки транскордонного впливу на довкілля уповноваженим 

центральним органом влади не визначені. У ч. 2 ст. 14 Закону наявна 

лише бланкетна норма з посиланням на відсутній порядок, що мав 

би бути встановлений КМУ. 

Частиною 4 ст. 17 Закону запроваджується адміністративна 

відповідальність посадових осіб та громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності за правопорушення у сфері ОВД, проте 

не визначається орган (посадова особа), уповноважений на розгляд 

справ про такі адміністративні правопорушення. 

Стаття 11 Закону визначає суб’єкти прийняття рішення щодо 

провадження ПД. Це або орган державної влади або орган місцевого 

самоврядування. Судячи з процедури ОВД, суб’єкти прийняття 

рішення щодо провадження ПД не є тотожними до уповноважених 

територіальних або центральних органів. Скоріше за все, у випадку 

органу місцевого самоврядування, ним може бути рада певного 

рівня, тобто: обласна, районна, міська, районна у місті, сільська, 

селищна. У випадку органу державної влади не зрозуміло, що це за 

орган. Головним ризиком в цьому випадку є те, що порядок 

визначення належного органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування, до якого суб’єкт господарювання має подавати 

пакет документів (Звіт, звіт про громадське обговорення, Висновок 

 ч. 1 ст. 11 Закону), відсутній. 

РИЗИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАКОНУ 

Насторожує процес підготовки Висновку територіальним 

органом, а саме: управління (департаменти) екології та природних 
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ресурсів підпорядковані обласним державним адміністраціям, а на 

місцях де-факто практикується суто вертикальна модель 

управління, коли доручення Голови обласної державної 

адміністрації виконуються без заперечень. 

Також викликає стурбованість можливість санкціонованого 

приховування інформації, а саме, включення п. 8 ст. 4 Закону «У 

виняткових випадках, якщо документація щодо планованої 

діяльності чи звіт з оцінки впливу на довкілля містять 

конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання, така 

інформація за обґрунтованою заявою суб’єкта господарювання 

відокремлюється, а решта інформації надається для ознайомлення 

громадськості...» 

Якщо впродовж роботи об’єкта буде виявлено «значний 

негативний вплив» на життя і здоров’я населення чи довкілля (якщо 

такий вплив не був оцінений або істотно гірше від результатів 

оцінки), суд скасовує Рішення про провадження діяльності та 

припиняє роботу об’єкта. При цьому Закон не деталізує та не 

наводить жодних критеріїв того, який саме вплив буде вважатися 

«значним», ким він повинен бути виявлений та у яких документах 

може бути зафіксований. 

З іншого боку, за інсайдерською інформацією, територіальні 

органи інструктуються на уникання негативних Висновків. 

Натомість мають бути надані умови, які Заявник повинен 

забезпечити під час здійснення ПД. 

Як вбачається із формулювання ч. 2 ст. 16 Закону, підстави для 

зупинення експлуатації не є вичерпними: «Діяльність підприємств 

тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення 

законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема…». Це 

створює ризик довільного застосування даної санкції. 

Закон не деталізує, у якому випадку порушення вважаються 

систематичними (ч. 3 ст. 16 Закону). Також Закон не дає орієнтирів, 

якими би керувався суд для визначення об'єкту, що має бути 

зупинений (у яких випадках це має бути все підприємство, коли 

можна зупинити тільки один цех, чи співвідноситься це питання з 

такими поняттями, як об’єкт прав чи об’єкт будівництва?). 
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Висновок враховується у процесі прийняття рішення про 

провадження ПД (ч. 2 ст. 9 Закону) без вичерпного визначення 

критеріїв, щоб могли стати підставою для відмови у видачі такого 

рішення. Це може призвести до збільшення корупційних чинників 

під час прийняття рішення. 

Дуже хитким місцем Закону є питання експертних комісій з ОВД. 

Положення про експертну комісію з ОВД, кваліфікаційні вимоги до 

експертів та порядок ведення реєстру експертів з ОВД 

затверджуються уповноваженим центральним органом (ст. 10 

Закону). Тобто експертні комісії є суто відомчими, без прозорих 

правил і впливу спільноти на відбір членів комісії. Жодним чином 

не визначена відповідальність експертів за достовірність і якість 

наданих експертних послуг (за прикладом відповідальності 

експерта у кримінальному судочинстві). Також не прописані модель 

і правила ухвалення рішень експертними комісіями. Таким чином є 

майже невідворотний ризик перетворення цих комісій на слухняні 

машини для «потрібних» голосувань. Також Законом не визначені 

будь-які матеріальні (інтелектуальні) результати діяльності 

експертів та експертної комісії (висновки, звіти тощо). І це за умов 

оплачуваної роботи експертів (п. 14 Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 

оцінки впливу на довкілля, Постанови КМУ 1026). 
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ВИСНОВКИ 

Новим Законом скасовано чинність попереднього закону «Про 

екологічну експертизу». Відмінності нового Закону відносно 

скасованого попередника помітні навіть за результатами 

поверхневого огляду: 

1. Фактично замінений старий термін «ОВНС» на новий «ОВД», 

відсутня оцінка впливу на довкілля програм та законопроектів. 

2. Введено електронний облік документації. Інформація про ПД, 

стосовно якої здійснюється процедура ОВД, реєструється в 

спеціальному загальнодоступному реєстрі ОВД. 

3. Тривалість дії Висновку встановлена на 5 років, коли 

тривалість дії висновку про екологічну експертизу становила 3 роки.  

4. Уповноважені органи та громадськість надають умови щодо 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до Звіту. 

5. Громадське обговорення Звіту встановлено окремим етапом 

процедури ОВД. 

6. Розробник Звіту або інвестор не можуть бути організаторами 

громадських слухань. Організатором визначена або окрема 

юридична (чи фізична) особа, обрана за результатами тендеру, або 

рішенням уповноваженим органом. 

7. Негативні результати громадських слухань не можуть бути 

причиною негативного Висновку чи відмови у наданні дозволу на 

провадження ПД. 

8. Замість негативного Висновку, він може включати умови 

провадження ПД, що забезпечуватимуть відсутність значного 

впливу на довкілля. 

9. Всі витрати щодо проведення процедури ОВД покладені на 

суб’єкта обгрунтування. 

Водночас Закон містить низку концептуальних та структурних 

прогалин, термінологічних та процедурних неузгодженостей, а 

також створює низку додаткових ризиків в процесі свого 

застосування. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

З огляду на результати представленого аналітичного документу 

Закон та відповідні нормативно-правові акти потребують 

подальшого вдосконалення концепції та структури, а також 

розроблення заходів з практичного запровадження і застосування 

ОВД, а саме: 

1. З метою усунення недоліків Закону організувати відкриті 

обговорення і підготувати проект змін до Закону і підзаконних актів 

на базі представленого критичного аналізу. 

2. Запровадити підготовку та поширення постійної серії 

методичних рекомендацій з питань підготовки Звіту за окремими 

галузями діяльності з вичерпним переліком рекомендованих 

методологій, критеріїв та індикаторів. 

3. Сприяти створенню сервісів з надання консультаційно-

методичних послуг і супроводу процедури ОВД. 

4. Вивести експертну діяльність та діяльність експертних комісій 

з-під прямого контролю Мінприроди України. Для цього створити, 

включно з відкритим публічним обговоренням: 

- типові кваліфікаційні вимоги до експертів; 

- порядок організації та ведення реєстру експертів; 

- технічне завдання з розробки відкритих веб-інструментів 

ведення незалежного відкритого рейтингу експертів, відкритої 

незалежної процедури добору членів експертних комісій, 

порядок проведення експертизи та прийняття рішень 

експертною комісією; 

- порядок, включно з тарифом, оплати роботи експертів. 
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