
«Дорожня карта» 

реалізації рекомендацій, запропонованих у дослідженні ГО «ДІКСІ ГРУП» 

«Оцінка впливу на довкілля у видобувному секторі. Практика та проблемні питання застосування» 

 

Проблема Рекомендація Завдання Виконавці Строк 

виконан

ня 

Індикатори виконання Очікувані результати 

1. Значна 

кількість 

процедур ОВД 

для 

видобувної 

компанії 

Об’єднати 

процедури ОВД з 

отриманням 

спеціального 

дозволу на 

користування 

надрами 

 

Розробити та подати на 

розгляд ВРУ проєкт Закону 

України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

щодо можливості подання 

документів для отримання 

висновку з ОВД та 

спецдозволу на користування 

надрами одночасно» 

 

Міндовкілля  

 

Інші суб’єкти 

законодавчої 

ініціативи 

(народні 

депутати 

України) 

Січень - 

травень 

2021 р.  

Прийнято Закон України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

щодо можливості подання 

документів для отримання 

висновку з ОВД та 

спецдозволу на 

користування надрами 

одночасно» 

 

- На законодавчому 

рівні визначено 

можливість проходження 

процедури ОВД та 

отримання спеціального 

дозволу одночасно; 

- Скорочено 

загальний строк для 

проходження процедур, 

пов’язаних із отримання 

спеціального дозволу на 

користування надрами; 

- Зменшено 

адміністративне 

навантаження на суб’єктів 

господарювання;  

Розробити та подати на 

розгляд КМУ проєкт 

постанови про внесення змін 

до Порядку надання 

спеціальних дозволів на 

користування надрами, 

затвердженого постановою 

КМУ від 30 травня 2011 р. № 

615 (щодо можливості 

подання документів для 

отримання висновку з ОВД 

та спецдозволу на 

користування надрами 

одночасно) 

 

Міндовкілля Травень - 

вересень 

2021 р. 

Прийнято постанову КМУ 

про внесення змін до 

Порядку надання 

спеціальних дозволів на 

користування надрами, 

затвердженого 

постановою КМУ від 30 

травня 2011 р. № 615 

(щодо можливості 

подання документів для 

отримання висновку з 

ОВД та спецдозволу на 

користування надрами 

одночасно) 

 



Розробити механізм 

взаємодії між 

уповноваженими органами з 

ОВД та Держгеонадрами 

щодо реалізації об’єднаної 

процедури  

 

Міндовкілля, 

Держгеонадра 

Інші ЦОВВ 

 

Уповноважені 

підрозділи 

ОДА 

Вересень 

2021 р. і 

надалі 

Затверджено та 

зареєстровано 

Міністерством юстиції 

наказ Міндовкілля, що 

визначає механізм 

взаємодії між 

уповноваженими 

органами з ОВД та 

Держгеонадрами щодо 

реалізації об’єднаної 

процедури 

 

Встановити 

критерії щодо 

обсягів видобутку 

нафти і газу в 

рамках Додатку І 

до Директиви 

2011/92/ЄС та 

розглянути 

питання щодо 

звільнення від 

процедури ОВД 

буріння 

розвідувальних 

свердловин  

 

Розробити та подати на 

розгляд ВРУ проєкт Закону 

України «Про внесення змін 

до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля», 

у т.ч. щодо звільнення від 

процедури ОВД буріння 

розвідувальних свердловин 

(з винятками, що 

встановлюються КМУ 

відповідно до затверджених 

критеріїв) 

 

Міндовкілля  

 

Інші суб’єкти 

законодавчої 

ініціативи 

(народні 

депутати 

України) 

Січень - 

травень 

2021 р. 

Прийнято Закон України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

оцінку впливу на 

довкілля», у т.ч. щодо 

звільнення від процедури 

ОВД буріння 

розвідувальних 

свердловин 

 

- На законодавчому 

рівні визначено чіткі 

критерії для визначення 

видів діяльності у сфері 

видобутку, що повинні 

проходити процедуру 

ОВД; 

- Скоротилась 

загальна кількість 

процедур ОВД, що 

проходять видобувні 

компанії;  

- Зменшено 

адміністративне 

навантаження на суб’єктів 

господарювання та 

уповноважені органи; 

Розробити та подати на 

розгляд КМУ проєкт 

постанови про внесення змін 

до Критеріїв визначення 

планованої діяльності, яка не 

підлягає оцінці впливу на 

довкілля (затверджено 

постановою КМУ від 13 

Міндовкілля Травень - 

вересень 

2021 р. 

Прийнято постанову КМУ 

про внесення змін до 

Критеріїв визначення 

планованої діяльності, яка 

не підлягає оцінці впливу 

на довкілля (затверджено 

постановою КМУ від 13 

грудня 2017 р. № 1010) 



грудня 2017 р. № 1010) щодо 

деталізації критеріїв для 

розвідувальних свердловин з 

урахуванням практики Суду 

ЄС  

 

щодо деталізації критеріїв 

для розвідувальних 

свердловин з урахуванням 

практики Суду ЄС  

 

Організувати та провести 

тренінги для уповноважених 

органів з ОВД та видобувних 

компаній щодо застосування 

оновлених критеріїв 

 

Міндовкілля, 

 

НАДС 

 

проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

Вересень 

2021 р. – 

квітень 

2022 р. 

Проведено 7-10 тренінгів 

для уповноважених 

органів з ОВД та 

видобувних компаній 

щодо застосування 

оновлених критеріїв 

2. Відсутні

сть 

стандартизова

них підходів 

до звіту з ОВД 

та висновку з 

ОВД 

 

Затвердити 

методичні 

документи з 

питань підготовки 

висновків та звітів 

з ОВД для 

видобувної галузі 

Затвердити загальні 

Методичні рекомендації 

щодо проведення ОВД, 

розроблені за підтримки 

проєкту ЄС 

 

Міндовкілля 

 

проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

Січень - 

березень 

2021 р. 

Наказом Міндовкілля 

затверджено загальні 

Методичні рекомендації 

щодо проведення ОВД 

- Уніфіковано 

підходи до підготовки 

звітів та висновків з ОВД 

у видобувній галузі; 

- Якість звітів та 

висновків з ОВД у 

видобувній галузі 

підвищилась; 

- Загальний час, 

необхідний для 

проходження процедури 

ОВД видобувною 

компанією, скоротився; 

Створити робочу групу (за 

участі представників 

Міндовкілля, Держгеонадр, 

представників бізнесу, 

профільних наукових 

установ, організацій 

громадянського суспільства) 

з підготовки методичних 

документів (стандартів) з 

питань підготовки висновків 

Міндовкілля  

Держгеонадра 

Профільні 

наукові 

установи та 

ОГС 

профільні 

бізнес 

асоціації, 

компанії  

 

Лютий 

2021 р.  

При Міндовкіллі створена 

робоча група (за участі 

представників 

Міндовкілля, 

Держгеонадр, 

представників бізнесу, 

профільних наукових 

установ, організацій 

громадянського 

суспільства) з підготовки 

методичних документів 

https://mepr.gov.ua/news/36467.html
https://mepr.gov.ua/news/36467.html
https://mepr.gov.ua/news/36467.html
https://mepr.gov.ua/news/36467.html


та звітів з ОВД у видобувних 

галузях 

(стандартів) з питань 

підготовки висновків та 

звітів з ОВД у видобувних 

галузях; 

 

Визначений порядок 

здійснення діяльності 

робочою групою; 

 

Розробити методичні 

документи (стандарти) з 

питань підготовки висновків 

та звітів з ОВД у видобувних 

галузях 

Робоча група 

з підготовки 

методичних 

документів 

(стандартів)  

Лютий 

2021 р. – 

Лютий 

2022 р. 

Розроблено та передано 

для подальшого 

затвердження 

Міндовкілля проєкт 

методичних документів 

(стандартів) з питань 

підготовки висновків та 

звітів з ОВД у видобувних 

галузях 

 

Затвердити методичні 

документи (стандарти) з 

питань підготовки висновків 

та звітів з ОВД у видобувних 

галузях з практичними 

рекомендаціями для 

уповноважених органів на 

основі аналізу практики 

застосування відповідного 

законодавства в Україні 

 

Міндовкілля  

 

Мінекономіки 

ДП 

“УкрНДНЦ” 

 

Лютий 

2022 р. – 

червень 

2022 р. 

Затверджено методичні 

документи (стандарти) з 

питань підготовки 

висновків та звітів з ОВД 

у видобувних галузях з 

практичними 

рекомендаціями для 

уповноважених органів на 

основі аналізу практики 

застосування відповідного 

законодавства в Україні 

 



Запровадити 

консультації 

суб’єктів 

господарювання з 

уповноваженими 

органами для 

визначення 

потенційного 

впливу на 

довкілля від 

планованої 

діяльності 

 

Розробити та подати на 

розгляд ВРУ проєкт Закону 

України «Про внесення змін 

до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля», 

у т.ч. щодо запровадження 

додаткового етапу 

проведення ОВД - 

консультацій суб’єктів 

господарювання з 

уповноваженими органами 

для визначення потенційного 

впливу на довкілля від 

планованої діяльності 

 

Міндовкілля  

 

Інші суб’єкти 

законодавчої 

ініціативи 

(народні 

депутати 

України) 

Січень - 

травень 

2021 р. 

Прийнято Закон України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

оцінку впливу на 

довкілля», у т.ч. щодо 

запровадження 

додаткового етапу 

проведення ОВД - 

консультацій суб’єктів 

господарювання з 

уповноваженими 

органами для визначення 

потенційного впливу на 

довкілля від планованої 

діяльності 

 

- На законодавчому 

рівні запроваджено 

можливість для суб’єктів 

господарювання 

проводити консультації з 

у повноваженими 

органами у сфері 

використання природних 

ресурсів та охорони 

довкілля у процедурі 

ОВД; 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

можливість отримати 

експертну підтримку 

уповноважених органів в 

процесі здійснення 

процедури ОВД; 

- Якість звітів та 

висновків з ОВД у 

видобувній галузі 

підвищилась; 

 

Забезпечити внесення змін 

до положень про відповідні 

ЦОВВ щодо консультування 

в рамках процедури ОВД  

Міндовкілля 

 

Інші ЦОВВ 

 

Січень - 

червень 

2021 р. 

Розроблено проєкт 

постанови КМУ про 

внесення змін до 

положень про відповідні 

ЦОВВ щодо 

консультування в рамках 

процедури ОВД 

 

Розглянути питання про 

збільшення кількості 

працівників структурних 

підрозділів уповноважених 

органів для забезпечення 

здійснення консультацій 

суб'єктів господарювання (за 

потреби) 

 

Міндовкілля 

 

Інші ЦОВВ 

 

Січень - 

червень 

2021 р. 

Пропозиції ЦОВВ щодо 

потреби у збільшенні 

кількості працівників 

подані до КМУ; 

 

За потреби, внесено зміни 

до постанови КМУ від 13 

травня 2009 р. №464 

(щодо зміни граничної 



чисельності працівників 

ЦОВВ і підпорядкованих 

їм територіальних органів) 

та штатного розпису 

уповноважених органів; 

 

Проведення тренінгів для 

працівників уповноважених 

органів щодо здійснення 

консультацій суб'єктів 

господарювання; 

 

Міндовкілля, 

 

НАДС 

 

проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

Червень - 

грудень 

2021 р. 

Проведено 8-10 тренінгів 

для працівників 

уповноважених органів 

щодо здійснення 

консультацій суб'єктів 

господарювання 

Забезпечувати 

відкритість даних 

органів 

виконавчої влади, 

що здійснюють 

діяльність у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

необхідних для 

підготовки звіту з 

ОВД 

 

Розмістити на сайті 

Міндовкілля та/або Єдиного 

реєстру ОВД посилання на 

інформаційні ресурси, де 

розміщені дані про стан 

довкілля та потенційний 

вплив видобутку на довкілля 

 

Міндовкілля Січень – 

квітень 

2021 р. 

На сайті Міндовкілля 

та/або Єдиного реєстру 

ОВД містяться посилання 

на інформаційні ресурси, 

де розміщені дані про стан 

довкілля та потенційний 

вплив видобутку на 

довкілля 

 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

доступ до інформації про 

стан довкілля та 

потенційний вплив 

видобутку на довкілля, 

необхідної для підготовки 

звітів з ОВД; 

- Скоротився час, 

необхідний для 

підготовки звітів з ОВД 

суб’єктами 

господарювання; 

- Якість звітів та 

висновків з ОВД у 

видобувній галузі 

підвищилась; 

Забезпечити розміщення та 

оновлення на 

інформаційному порталі 

ІПВГ /онлайн-платформі 

ІПВГ даних про стан 

довкілля та потенційний 

вплив видобутку на довкілля 

 

Міненерго  

Міндовкілля 

Держгеонадра 

Держводагент

ство 

ДСНС 

 

З дати 

функціон

ування 

порталу 

ІПВГ і 

надалі  

На інформаційному 

порталі ІПВГ/онлайн-

платформі ІПВГ 

розміщено дані про стан 

довкілля та потенційний 

вплив видобутку на 

довкілля та/або 

забезпечено 



синхронізацію із 

відповідною сторінкою на 

сайті Міндовкілля 

 

 

Забезпечити співпрацю між 

уповноваженими органами з 

ОВД та державними 

органами, що є 

розпорядниками інформації 

про стан довкілля 

 

Міндовкілля 

Держгеонадра 

Держводагент

ство 

ДСНС 

 

Січень 

2021 р. і 

надалі  

Налагоджена взаємодія 

між Міндовкілля та 

ЦОВВ, що є 

розпорядниками 

інформації про стан 

довкілля, щодо передачі 

та/або надання доступу 

Міндовкіллю до 

інформації про стан 

довкілля; 

 

Міндовкілля забезпечує 

оновлення відповідної 

інформації на своєму сайті 

та/або Єдиного реєстру 

ОВД щотижня.  

 

3. Відсутні

сть вимог до 

осіб/компаній, 

які готують 

проєкт звіту з 

ОВД 

 

Створити 

можливості для 

отримання 

спеціальної освіти 

у сфері оцінки 

впливу на 

довкілля 

 

Розробити цикл тренінгів з 

процедури ОВД, розмістити 

матеріали на навчальних 

платформах онлайн-освіти 

Міндовкілля  

МОН 

Вищі 

навчальні 

заклади 

Січень – 

червень 

2021 р. 

Розроблено та розміщено 

на навчальних 

платформах онлайн-освіти 

матеріали щонайменше 

одного циклу тренінгів з 

процедури ОВД, що 

охоплює принаймні такі 

питання: 

- Законодавство 

України у сфері ОВД; 

- Поетапна 

процедура проходження 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

можливість підвищувати 

рівень кваліфікації 

персоналу, 

відповідального за 

підготовку звітів з ОВД; 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

доступ до послуг осіб, що 

мають спеціальну освіту у 

сфері ОВД;  



ОВД, уповноважені 

органи та їх компетенція; 

- Загальні вимоги 

щодо проведення 

громадського обговорення 

та врахування пропозицій 

громадськості; 

- Загальні вимоги до 

підготовки звіту з ОВД. 

- Якість звітів та 

висновків з ОВД у 

видобувній галузі 

підвищилась; 

 

Запровадити 

добровільну 

сертифікацію 

осіб/компаній, що 

готують звіти 

ОВД, на умовах 

Закону «Про 

технічні 

регламенти та 

оцінку 

відповідності» 

 

Запровадити експеримент 

щодо проведення суб’єктами 

господарювання сертифікації 

осіб та/або компаній, які 

готують звіти ОВД у 

добровільному порядку: 

1) Міндовкілля ініціювати 

зустріч-обговорення щодо 

зацікавленості стейкхолдерів 

у запровадженні 

добровільної сертифікації у 

сфері ОВД з 

представниками: 

- суб’єктів, що 

потенційно можуть 

здійснювати сертифікацію 

осіб та/або компаній, які 

готують звіти ОВД (бізнес 

асоціації, торгові палати, 

профільні наукові інститути, 

тощо); 

- суб’єктів 

господарювання, на 

Міндовкілля 

 

Бізнес 

асоціації, 

торгові 

палати, 

державні 

наукові 

інститути (за 

згодою) 

 

Лютий – 

квітень 

2021 р. 

 

 

 

Проведено зустріч-

обговорення та визначено 

зацікавленість 

стейкхолдерів у 

запровадженні 

добровільної сертифікації 

у сфері ОВД; 

 

Визначено порядок 

співпраці з суб’єктом 

(суб’єктами), що 

здійснюватимуть 

добровільну сертифікацію 

у сфері ОВД під час 

реалізації експерименту 

(наприклад, укладено 

меморандум про 

співпрацю) та строк 

проведення експерименту. 

 



діяльність яких поширюється 

Закон України «Про ОВД»; 

- осіб та компаній (їх 

асоціацій), що надають 

послуги з підготовки звітів 

ОВД; 

2) У випадку виявлення 

зацікавленості у 

добровільній сертифікації за 

результатами обговорення – 

визначити порядок співпраці 

з суб’єктом (суб’єктами), що 

здійснюватимуть 

добровільну сертифікацію у 

сфері ОВД під час реалізації 

експерименту (наприклад, 

укласти меморандум про 

співпрацю) та визначити 

строк проведення 

експерименту. 

Організувати та здійснювати 

підвищення кваліфікації та 

сертифікацію осіб та/або 

компаній, які готують звіти 

ОВД у добровільному 

порядку; 

 

Бізнес 

асоціації, 

торгові 

палати, 

державні 

наукові 

інститути (за 

згодою) 

 

З травня 

2021 р. 

протягом 

визначено

го строку 

проведен

ня 

експерим

енту 

 

 

 

Апробовано експеримент 

із добровільної 

сертифікації осіб та/або 

компаній, які готують 

звіти ОВД 

 



Провести аналіз 

ринку та публічне 

обговорення 

результатів 

застосування цієї 

практики, у разі 

успіху – 

запровадити 

обов’язкові 

вимоги до 

кваліфікації та 

процедури 

сертифікації 

 

Провести аналіз практики 

проведення добровільної 

сертифікації 

Міндовкілля 

 

Вересень 

– грудень 

2022 р. 

Проведено опитування 

суб’єктів господарювання, 

уповноважених органів з 

ОВД, суб’єктів 

добровільної сертифікації 

щодо практики 

проведення такої 

сертифікації; 

Здійснено аналіз 

результатів опитування. 

- На законодавчому 

рівні визначено вимоги до 

кваліфікації 

осіб/компаній, що готують 

звіти з ОВД; 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

можливість підвищувати 

рівень кваліфікації 

персоналу, 

відповідального за 

підготовку звітів з ОВД; 

- Суб’єкти 

господарювання мають 

доступ до послуг осіб, що 

мають спеціальну освіту у 

сфері ОВД;  

- Якість звітів та 

висновків з ОВД у 

видобувній галузі 

підвищилась; 

 

Провести публічне 

обговорення результатів 

практики проведення 

добровільної сертифікації 

 

Міндовкілля  Грудень –

2022 р. – 

січень 

2023 р. 

Проведено публічне 

обговорення результатів 

практики проведення 

добровільної сертифікації 

із зацікавленими 

сторонами 

У випадку позитивних результатів аналізу та проведення 

обговорення: 

  

Розробити та подати на 

розгляд ВРУ проєкт Закону 

України «Про внесення змін 

до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» 

щодо запровадження 

обов’язкових вимог до 

кваліфікації осіб/компаній, 

що готують звіти ОВД 

Міндовкілля 

 

Інші суб’єкти 

законодавчої 

ініціативи 

(народні 

депутати 

України) 

Лютий – 

червень 

2023 р.  

Прийнято Закон України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

оцінку впливу на 

довкілля» щодо 

запровадження 

обов’язкових вимог до 

кваліфікації 

 



 осіб/компаній, що готують 

звіти ОВД  

 

Розробити та подати на 

розгляд КМУ проєкт 

постанови щодо процедури 

проведення сертифікації 

осіб/компаній, що готують 

звіти ОВД (зокрема, 

визначення уповноваженого 

органу сертифікації, 

порядок, критерії тощо) 

 

Міндовкілля 

Мінекономіки 

МОН  

Червень – 

листопад 

2023 р. 

Прийнято постанову КМУ 

щодо процедури 

проведення сертифікації 

осіб/компаній, що готують 

звіти ОВД  

4. «Фіктив

ні» громадські 

слухання у 

процедурі 

ОВД 

Забезпечити 

належні 

організаційні та 

технічні умови 

проведення 

громадського 

обговорення (не 

тільки у форматі 

слухань) 

 

Розробити 

рекомендації для 

організаторів та 

учасників 

(компаній, 

громадськості), а 

також критерії 

оцінки 

пропозицій та 

рекомендацій 

Розробити та затвердити 

рекомендації для 

організаторів та учасників 

(компаній, громадськості) 

щодо проведення 

громадських слухань у 

процесі проведення ОВД, а 

також критерії оцінки 

пропозицій та рекомендацій 

громадськості у процесі ОВД 

щодо їх врахування/ 

відхилення уповноваженими 

органами 

Міндовкілля Січень – 

червень 

2021 р. 

Наказами Міндовкілля 

затверджено рекомендації 

для організаторів та 

учасників (компаній, 

громадськості) щодо 

проведення громадських 

слухань у процесі 

проведення ОВД, а також 

критерії оцінки 

пропозицій та 

рекомендацій 

громадськості у процесі 

ОВД щодо їх врахування/ 

відхилення 

уповноваженими 

органами 

- Результати 

громадського обговорення 

враховуються у звітах та 

висновках з ОВД; 

- Зріс вплив 

громадськості на 

прийняття рішень, що 

мають значний 

потенційний вплив на 

довкілля; 

 



щодо їх 

врахування/ 

відхилення 

уповноваженими 

органами 

5. Недотр

имання 

міжнародного 

законодавства 

з питань ОВД 

 

Анулювати зміни 

до Закону «Про 

угоди про 

розподіл 

продукції» від 

грудня 2019 року, 

якими скасували 

проведення ОВД 

для проєктів УРП 

 

Визначити 

державу 

замовником 

процедури ОВД 

(наприклад, КМУ) 

для проєктів УРП, 

що дозволить 

провести 

процедуру після 

оголошення 

переможця, але до 

укладання УРП 

Розробити та подати на 

розгляд ВРУ проєкт Закону 

України про внесення змін 

до Закону України «Про 

угоди про розподіл 

продукції» щодо 

встановлення обов’язку 

проводити ОВД для проєктів 

УРП відповідно до Закону 

України «Про оцінку впливу 

на довкілля» та щодо 

особливостей проведення 

оцінки впливу на довкілля 

для проєктів угод про 

розподіл продукції»  

Міндовкілля  

Міненерго  

 

Інші суб’єкти 

законодавчої 

ініціативи 

(народні 

депутати 

України) 

Січень – 

червень 

2021 р. 

Прийнято Закон України 

про внесення змін до 

Закону України «Про 

угоди про розподіл 

продукції» щодо 

встановлення обов’язку 

проводити ОВД для 

проєктів УРП відповідно 

до Закону України «Про 

оцінку впливу на 

довкілля» та щодо 

особливостей проведення 

оцінки впливу на довкілля 

для проєктів угод про 

розподіл продукції» 

- На законодавчому 

рівні визначено 

необхідність проведення 

ОВД для проєктів УРП; 

- ОВД проводиться 

для проєктів УРП; 

- Рекомендації, що 

містяться у висновках з 

ОВД враховуються 

інвесторами в процесі 

реалізації проєктів УРП; 

  Розробити та внести на 

розгляд КМУ Порядок 

проведення оцінки впливу на 

довкілля для проєктів угод 

про розподіл продукції 

Міндовкілля  

Міненерго 

 

Червень  

– грудень 

2021 р.  

Порядок проведення 

оцінки впливу на довкілля 

для проєктів угод про 

розподіл продукції 

затверджено КМУ 

 


