
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                                                    
від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, статті 4 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», постанов Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року                 
№ 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в 
умовах воєнного стану», 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 забезпечення здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
Управлінню цифрової трансформації та моніторингу довкілля (Віталій 
БІЛОУСОВ), частково відкрити доступ до автоматизованої інформаційної 
системи «Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля» (далі - Реєстр) для 
зовнішнього використання, а саме:

1) інформацію щодо назви планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля (далі - діяльність);

2) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, який є замовником діяльності;

3) регіон (область) де планується діяльність;
4) інформацію щодо строків громадського обговорення діяльності 

(початкову та кінцеву дату, коли можна ознайомитись із документами).

2. З метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що 
міститься у Реєстрі, Управлінню цифрової трансформації та моніторингу 
довкілля (Віталій БІЛОУСОВ) залишити закритою для зовнішнього 
використання таку інформацію:

 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

             від____________20___р.                             Київ

  Про часткове відкриття 
  доступу до Єдиного реєстру з оцінки 
  впливу на довкілля

   

                       
                         №_________________________
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1) усі справи з оцінки впливу на довкілля, по яких були вже отримані 
висновки з оцінки впливу на довкілля станом до 24.02.2022;

2) технічну документацію, тобто звіт з оцінки впливу на довкілля та інші 
документи;

3) Google карту, яка в кожній справі з оцінки впливу на довкілля відображає 
орієнтовне місце провадження планованої діяльності.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міндовкілля від 20.04.2022 № 177   
«Про тимчасове обмеження доступу до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
КРАМАРЕНКО Олену.

Міністр                                                                                         Руслан СТРІЛЕЦЬ


