
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035

тел.: (044) 206-31-00; 206-38-44; факс: (044) 206-31-07; 531-36-92

E-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; xxxx@xxx.xxx.xx  Код ЄДРПОУ 37552996

   _______________№______________
   

    на вх. № 328/ЗПІ-20 від 16.04.2020

Олександр Старовойтов 
e-mail: foi+request-67108-

fd567990@dostup.pravda.com.ua

Про оцінку впливу на довкілля   

Міністерство енергетики та захисту довкілля України в межах компетенції 
розглянуло інформаційний запит Старовойтова О. щодо застосування окремих 

положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон) та 

повідомляє.  
Відповідно до частини першої статті 1 Закону планована діяльність –  

планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, 
технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію 

(демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована 

діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 

ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне 

середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно 

до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Згідно з частиною першою статті 3 Закону 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.    
Відповідно до частини третьої статті 3 Закону до другої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля, серед іншого віднесено:  

- будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і 
більш як на 100 паркомісць.   

Наведені у статті 3 Закону види діяльності та об’єкти мають порогові 
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значення, ці порогові значення по суті є відповідними маркерами для 

визначення суб’єктом господарювання необхідності здійснення оцінки впливу 

на довкілля. Законом встановлено першу та другу категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 

оцінці впливу на довкілля, а відтак, суб’єкт господарювання на підставі частин 

другої та третьої статті 3 Закону визначає категорію планованої діяльності і 
необхідність здійснення оцінки впливу на довкілля. Крім того, суб’єкт 
господарювання є відповідальним за дотримання вимог природоохоронного 

законодавства, а особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на 

довкілля, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи 

кримінальної відповідальності, відповідно до частини другої статті 15 Закону.
Таким чином, у випадку дотримання зазначених вище критеріїв 

(будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш 

як на 100 паркомісць) планована діяльність підлягає здійсненню процедури 

оцінки впливу на довкілля у встановленому законодавством порядку.        
Також, інформуємо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції 

України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.      
Надання офіційних тлумачень нормативних положень законодавчих актів з 

метою встановлення їх однозначного та правильного розуміння і застосування 

на всій території держави виходить за межі повноважень Мінекоенерго, що діє 
відповідно до Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 

№ 32. Листи Мінекоенерго мають лише інформаційний характер і не 

встановлюють правових норм.   
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