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Щодо висновку державної 

екологічної експертизи                                                      

 

 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації розглянуло 

ваш лист від 18.06.2020 щодо надання висновку екологічної експертизи для 

проекту будівництва полігону твердих побутових відходів м.Горохів, 

повідомляємо наступне. 

Проектна документація щодо будівництва полігону твердих побутових 

відходів державної екологічної експертизи в управлінні екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації не проходила, оскільки з моменту вступу в дію 

Закону України «Про регулювання містобудівної документації», який був 

прийнятий 17.02.2011 в управлінні не було повноважень щодо проведення 

державної екологічної експертизи проектів будівництва.  

Частиною 1 статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» було 

визначено, що експертиза проектів будівництва проводилась відповідно до статті 

31 Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності», а згідно частини 

2 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності»  

експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом 

Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми 

власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері будівництва, архітектури, містобудування.… До проведення експертизи 

залучаються (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з 

питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, 

охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної 

безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням 

представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали 

відповідний кваліфікаційний сертифікат. 



Також, слід зазначити, що згідно частини 5 статті 31 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» встановлення випадків та порядку 

проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається. 

Проектна документація «Будівництво полігону твердих побутових відходів в 

м.Горохові Волинської області», розроблена та погоджена відповідними 

компетентними органами (філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Волинській 

області) та отримала позитивний експертний звіт № 2017/03-1106-17 від 

15.12.2014, до введення в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Серед експертів, які проводили експертизу проектної документації був 

сертифікований експерт з питань захисту навколишнього природоохоронного 

середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 
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