
Відповідно до статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року № 263 «Деякі питання 
забезпечення функціонування інформаційно- комунікаційних систем, 
електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах 
воєнного стану» та Положення про Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                    
від 25 червня 2020 року № 614 

н а к а з у ю:

1.  З метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що 
міститься в автоматизованій інформаційній системі «Єдиний реєстр з оцінки 
впливу на довкілля» (далі - Реєстр), Управлінню цифрової трансформації та 
моніторингу довкілля (Валерій КУЛИК-КУЛИЧЕНКО):

1.1. тимчасово обмежити доступ до Реєстру для зовнішнього використання;
1.2. надати доступ до користування Реєстром працівникам уповноваженого 

центрального органу та уповноважених територіальних органів, що здійснюють 
діяльність у сфері оцінки впливу на довкілля, за наявності їх заяви.

2. З метою забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля в умовах воєнного 
стану  Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів   
(Лада КОТЯШ):
        2.1. забезпечити створення електронного кабінету у Реєстрі суб’єктам 
господарювання, що мають намір провадити плановану діяльність та проходити 
оцінку її впливу на довкілля,  за наявності їх заяви;

        2.2. забезпечити внесення поданої суб’єктами господарювання, які 
проходять процедуру з оцінки впливу на довкілля,  документації з оцінки впливу 
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на довкілля, до електронного кабінету у Реєстрі, за наявності їх заяви та 
відповідної документації.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міндовкілля  від 22.03.2022 № 159  
«Про тимчасове обмеження доступу до Реєстру».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
ХОРЄВА Михайла.

Міністр                                                                                       Руслан СТРІЛЕЦЬ


