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Суб’єктам господарювання

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.
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При цьому, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання
реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб»
від 28.02.2022 № 165 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 09.03.2022 № 233, відповідно до статті 64 Конституції України,
статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу
Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в
Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх
надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного
характеру на час воєнного стану в Україні.
Поновлення зупинених строків передбачається у місячний строк після
припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.
З урахуванням зазначеного та беручи до уваги те, що відповідно до частини
третьої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон)
суб’єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в
письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді (у тому числі
через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, інший
електронний кабінет чи інформаційну систему, користувачами якої є
уповноважений територіальний орган/уповноважений центральний орган та
суб’єкт господарювання), суб’єктам господарювання у яких процедура з оцінки
впливу на довкілля знаходиться на другому етапі розгляду у Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля, тобто отримані зауваження і пропозиції
громадськості та, у разі подання, умови щодо обсягу дослідження від органу
влади, якщо безпекова ситуація дозволяє рекомендовано наступне:
1) підготувати оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 3 до Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування
оцінки впливу на довкілля, затвердженого Кабінетом Міністрів України від
13.12.2017 № 1026 (далі - Порядок), звіт з оцінки впливу на довкілля відповідно
до вимог, наведених у додатку 4 до Порядку, відомості (документи, матеріали),
що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в
інший спосіб суб’єктом господарювання повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже
опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про
опублікування таких документів, а також документ, що підтверджує внесення
плати за проведення громадського обговорення;
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2) зазначені документи разом із супровідним листом з обов’язковим
зазначенням номеру справи у Реєстрі та контактних даних суб’єкта
господарювання надіслати на електронну пошту уповноваженого центрального
органу: OVD@mepr.gov.ua, для подальшого завантаження їх у Реєстр.
Далі процедура з оцінки впливу на довкілля проводиться відповідно до
вимог Закону.
Окремо інформуємо, що листи Міндовкілля не є нормативно-правовими
актами мають лише інформаційний та рекомендаційний характер і не
встановлюють правових норм.

Заступник Міністра

Михайло ХОРЄВ

