
Заява громадських організацій та активістів щодо підтримки  

Проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №4972 

 

Ми, громадські організації та активісти, що нижче підписалися, даною заявою висловлюємо 

нашу підтримку зареєстрованому у Верховній Раді України законопроекту «Про оцінку 

впливу на довкілля» №4972 (далі – законопроект № 4972), та звертаємося до народних 

депутатів України з проханням підтримати даний законопроект у парламенті і зберегти 

природу України. 

Законопроект № 4972 розроблений за участі громадських експертів в рамках Реанімаційного 

пакету реформ (РПР) та покликаний запровадити в Україні європейський підхід до 

екологічної оцінки проектів небезпечних об’єктів для попередження негативного впливу на 

довкілля та здоров’я населення.  

Україна – єдина держава в Європі, в якій відсутня належна система оцінки впливу на 

довкілля та здоров’я населення від здійснення екологічно небезпечної господарської 

діяльності. Відсутність дієвої системи оцінки суттєво перешкоджає прийняттю обґрунтованих 

рішень щодо такої діяльності. Це несе низку ризиків для України у сферах охорони довкілля, 

здоров’я населення, демократичності процесу прийняття рішень, євроінтеграційних 

прагнень, міжнародних зобов’язань та інвестиційного клімату. Відсутність ефективної 

системи оцінки впливу на довкілля створює ризики і для успішності конкретних проектів 

господарської діяльності.  

Впровадження європейської моделі оцінки впливу на довкілля як цілісної та 

загальноприйнятої системи – це найкращий шлях вирішення проблеми оцінки впливу на 

довкілля в України. Вона передбачає прозору процедуру, в рамках якої Мінприроди веде 

публічний реєстр усіх матеріалів оцінки та забезпечує проведення їх громадського 

обговорення у чітко визначені терміни, а також готує висновок з оцінки впливу екологічно 

небезпечної діяльності. Відкритість процедури, а також відсутність дозвільного характеру, 

покликані запобігти створенню навколо неї корупційних схем. Водночас, модель забезпечує 

належну участь громадськості згідно вимог Оргуської конвенції, забезпечуючи захист та 

врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, зокрема  громадськості, уряду та бізнесу, та 

захист природи України від невиправданого втручання та нищення.   

Впровадження європейської моделі оцінки впливу на довкілля також дозволить виконати 

ряд міжнародних зобов’язань України, зокрема виконати вимоги за Протоколом про 

приєднання України до  Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та за Угодою 

про асоціацію щодо імплементації Директиви 2011/92/ЄС (85/337/ЄЕС), а також Конвенції 

про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо). 

Ми прагнемо, щоб Україна мала можливість забезпечувати високий європейський рівень 

охорони довкілля. Прийняття відповідного законодавства, і першочергово законопроекту № 

4972, це перший важливий крок на шляху наближення до цього.  

Сподіваємося на підтримку наших прагнень з боку Верховної Ради України, 
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Громадська організація «Діксі Груп» Антон Антоненко 

Академія української преси Оксана Волошенюк 
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