
Суб’єктам господарювання
Щодо здійснення ОВД 
у період воєнного стану

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 
Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», Указу Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і 
свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 
Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних 
інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення 
можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного 
стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану». 

Так, на підставі статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», Указу Президента України від 14 березня 2022 
№ 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 
№ 2119-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 № 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 № 614 щодо ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, з метою недопущення будь яких несанкціонованих дій з 
інформацією, що міститься в автоматизованій інформаційній системі «Єдиний 
реєстр з оцінки впливу на довкілля» (далі - Реєстр) наказом Міндовкілля 
від 22.03.2022 № 159 тимчасово обмежено доступ до Реєстру для зовнішнього 
використання.

З метою належного здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, а 
також з урахуванням безпекової ситуації в регіонах України, відновлено 
функціонування Реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Так, інтерфейс Реєстру після його відновлення з метою забезпечення 
безпеки його функціонування та захисту від шпигунських та терористичних 
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посягань спецслужб РФ, міститиме обмежену інформацію щодо планованої 
діяльності. 

Зокрема, реєстраційна справа з ОВД включатиме коротку інформацію про 
назву планованої діяльності, без уточнення її технічних характеристик, а також 
назву адміністративно-територіальної одинці лише області, де вона планується 
без деталізації місця провадження планованої діяльності. Ресурс мапа буде 
неактивний, а уся документація, що вноситься суб’єктом господарювання до 
Єдиного реєстру, може надаватися для ознайомлення в кожному випадку 
окремо за запитом із фіксацією даних осіб, які запитують вказану інформацію.

Також звертаємо увагу на те, що усі документи та інша інформація, що 
вносяться суб’єктом господарювання через електронний кабінет Реєстру, 
подаються з використанням електронного цифрового підпису відповідно до 
вимог Закону України “Про електронний цифровий підпис”, у зв’язку із цим 
доступ суб’єкта господарювання до електронного кабінету відновлено.

Поновлення функціонування Реєстру забезпечить дотримання вимог 
гласності у сфері оцінки впливу на довкілля, передбачених статтею 4 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля», а також вимог Оргуської Конвенції.

Проте, з метою  забезпечення своєчасного, достатнього та ефективного 
інформування громадськості, пропонується продовжити строки громадського 
обговорення по тих справах з оцінки впливу на довкілля, що були розпочаті 
після обмеження Реєстру для зовнішнього використання. 

Таке продовження строків, дозволить дотримуватись строків громадського 
обговорення, передбаченого Законом України «Про оцінку впливу на 
довкілля», а також відновить права громадськості на доступ до інформації, що 
були обмежені на період закриття Реєстру для зовнішнього використання.

Заступник Міністра                                                         Олена КРАМАРЕНКО


