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•Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) 
ратифікована Законом України № 832-ХІV від 06.07.1999 
•Конвенція про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) 
ратифікована Законом України № 534-XIV від 19.03.1999 
•Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Протокол про СЕО) ратифікований 
Законом України № 562-VIII від 01.07.2015 
•Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (Угода про асоціацію) ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 
•Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства ратифікований Законом України № 2787-VI від 15.12.2010. 
 

Підстави для розроблення  
Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» 



•  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; 

 

•  проведення громадського обговорення; 
 

•  аналіз уповноваженим органом 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; 

 

•  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу; 
 

•  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності.  

 

Оцінка впливу на довкілля ( ОВД) – це 
процедура, що передбачає: 



Сфера застосування ОВД 
 Стаття 3 Закону: 

1.Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття 
рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами 
другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці 
впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності. 
2.Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована 
виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території 
проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України 

 
3.Стаття 3 визначає 2 категорії видів планованої діяльності: 
Планована діяльність, що належить до першої категорії та зазначена в частині другій цієї статті, 
підлягає обов’язковому розгляду щодо наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля згідно з міжнародними зобов’язаннями України. Якщо будь-яка планована 
діяльність, зазначена у цій статті, може мати значний негативний транскордонний вплив на 
довкілля, вона підлягає оцінці транскордонного впливу на довкілля у порядку, визначеному статтею 
14 цього Закону 

 



Звіт з оцінки впливу на довкілля 
 

- це основний документ, який готується суб'єктом господарювання, суб'єкт 
господарювання несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації. 

- вимоги до змісту Звіту, наведені у статті 6 Закону, наприклад, Звіт з оцінки впливу на 
довкілля включає: 

- 1) опис планованої діяльності, зокрема: 

- опис місця провадження планованої діяльності; цілі планованої діяльності; опис 
характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та 
провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та 
потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності; 

- опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), 
наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, 
біорізноманіття), які планується використовувати; 

- оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, 
повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 
забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності; 

 



Звіт з оцінки впливу на довкілля 
 

2) опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або технологічного 
характеру) планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням 
екологічних наслідків; 
3) опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення 
планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені 
на основі доступної екологічної інформації та наукових знань; 
4) опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її 
альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у 
тому числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна 
клімату та викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв’язки між цими факторами; 
5) опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів 
такого впливу.. 
6) опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля, зазначених у пункті 
5 цієї частини, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про 
стан довкілля; 
7) опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 
заходів; 
8) опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю 
проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних 
ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації; 
 та ін... 
 
 
 
 

 



 
Що регламентовано Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля» 
 

Закон  «Про оцінку впливу на довкілля» детально встановлює: 
 
• строки здійснення оцінки впливу на довкілля; 
• чітку процедуру участі громадськості і можливі способи участі громадськості 

у процедурі ОВД; 
• вимоги до висновку з оцінки впливу на довкілля та порядок його врахування 

при прийнятті рішення про провадження господарської діяльності; 
• можливість залучення експертів, а також створення експертних комісій при 

здійсненні ОВД; 
• порядок здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля; 
• порядок проведення післяпроектного моніторингу 

 

 



 Поширені питання:  

Чи створює законопроект додаткові перешкоди для бізнесу?  
Бізнес чи не найбільше зацікавлений у чіткій і зрозумілій процедурі ОВД, яка поміж 
іншого допомагає завчасно визначити та оцінити екологічні та пов’язані з ними 
економічні та соціальні ризики та уникнути непотрібної втрати часу та ресурсів при 
здійсненні планованої діяльності. Ця процедура також сприятиме залученню інвестицій, 
спрощенню роботи з між народними фінансовими інституціями (ЄБРР, Світовий Банк 
тощо). Відтак, законопроект передбачає чітку процедуру ОВД,  
Чи застосовується ОВД до діючих підприємств?  
Процедура ОВД стосується лише планованої діяльності, визначення якої передбачено у 
статті 1 закону. Крім того, в законопроекті враховано інтереси тих суб’єктів 
господарювання, які перебувають в процесі отримання дозвільних документів. Зокрема, 
відповідно до статті 17 закону,, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Таким 
чином забезпечується плавний перехід від чинної практики до європейської моделі. 
Громадськість буде блокувати підприємницьку діяльність: 
Участь громадськості та врахування думки громадськості не перешкоджає бізнесу, адже 
громадськість не «голосує» за діяльність та не має права «вето». Врахування результатів 
участі громадськості передбачає розгляд наданих громадськістю зауважень і пропозицій, 
їхнє повне врахування у відповідному документі або обґрунтування (пояснення причин у 
вигляді таблиці) їх часткового врахування або відхилення. 



Схема здійснення оцінки впливу на довкілля 

  
 



 
 

Переваги ОВД 

  
•  Оцінка наслідків для довкілля і здоров’я людини та розробка заходів, спрямованих на 

запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 
впливу на довкілля планованої діяльності 
 

• Участь громадськості та порядок врахування її результатів  
 

•  Відкритість документації для бізнесу та громадськості на всіх етапах процедури ОВД, 
що зменшує корупційні фактори при прийнятті рішень 
 

•  Чітка та прозора для інвестора процедура здійснення оцінки впливу та отримання 
висновку з ОВД 
 

•  Визначений перелік видів діяльності, які вимагають здійснення ОВД 
 

• Європейська модель ОВД, що забезпечує наближення до законодавства ЄС та 
виконання вимог міжнародних угод 

 

• Врегульована процедура транскордонної оцінки впливу на довкілля в разі наявності 
такого впливу, в тому числі діяльності, яка здійснюється за межами України 



Нарощування потенціалу по ОВД 

За підтримки проекту APENA проведено  
для представників бізнес-структур і 

працівників ОДА в місті Одеса 
• 16-17 травня 2017 р.– семінар-тренінг з 

ОВД для  
• 18-19 травня 2017 р. – семінар-тренінг 

з СЕО 



 
Нарощування потенціалу по ОВД 
  • 22 -23 листопада 2017 р. -  дводенний семінару-

тренінгу з оцінки впливу на довкілля (ОВД), 
учасниками якого стали понад 60 представників 
ОДА з усіх регіонів України 
 



 
 
 
Реалізація Закону «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.17 № 2059-VIII   
 
 
 

• 18 грудня 2017 р. вступив в дію 
• нормативно-правові акти, розроблені на виконання Закону   
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку передачі документації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля»; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення 
та зміна, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ; 

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля». 

• Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля; 



Дякую за увагу! 
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