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Затверджено
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юї адміністрації
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РЕГЛАМЕНТ 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_____________ Висновок державної екологічної експертизи______
(назва документа дозвільного характеру)

Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської
обласної державної адміністрації___________________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в 
якому здійснюється обслуговування 
суб'єктів господарювання

Міський дозвільний центр «Діалог-центр»

2. Місцезнаходження 
дозвільного центру

25006 м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна,41, 
кім. 126

3. Інформація щодо графіка 
роботи дозвільного центру

Щовівторка та щочетверга з 9-00 до 12-00 години

4. Реквізити
адміністратора(-ів) та 
представника(-ів) 
місцевого дозвільного

Шкода Ольга Костянтинівна
тел. 24-23-69,0506137651
усірктг@.икг.пеї
\лл/т.сІ02УІІ.кг.иа

органу, відповідальних, 
за видачу документа 
дозвільного характеру:

Добрик Тетяна Василівна -  головний спеціаліст 
відділу дозвільної діяльності департаменту екології 
та природних ресурсів Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, 
т. 24- 34- 43,
Буртова Лариса Валеріївна -  головний спеціаліст 
відділу екологічної експертизи та моніторингу 
департаменту екології та природних ресурсів 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, 
т. 24- 34- 43

Погоджено
Перший заступник Кіровоградського

В. Каніщев
і!

0  2013р.



4.1. Нормативно-правові акти, 
якими регламентується 
видача документа 
дозвільного характеру

Дивись п.п. 4.2, 4.4

4.2. Закони України (назва, 
частина, стаття)

Закон України “Про охорону навколишнього 
природного середовища” -  розділ VI, стаття 26-29 
Закон України “Про екологічну експертизу”, - розділ II, 
стаття 13

4.3. Акти Кабінету Міністрів 
України
(назва, дата та номер, 
пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995р. 
№ 554 “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995р. 
№ 870 “Про Порядок передачі документації на 
державну екологічну експертизу».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. 
№ 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі 
документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності».
№ 560 “Про затвердження Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету міністрів України».

4.4. Акти центральних органів 
виконавчої влади (назва, 
дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища від 18.12.2003 року №168 
«Про затвердження Положення про участь 
громадськості у прийняття рішень у сфері охорони 
довкілля»

5. Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування (назва, 
дата та номер, пункт)

6. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання документа 
дозвільного характеру

1. Пояснювальна записка;
2. Розділ «Оцінка впливу на навколишнє 

середовище»;
3. Заява про екологічні наслідки;
4. Заява про наміри, погоджена з усіма 

зацікавленими організаціями;
5. Копія дозвільних документів щодо 

розташування об’єкту та виконання проектних 
робіт;

6. Копія акту вибору земельної ділянки під 
розташування об’єкту або копія договору 
оренди земельної ділянки;

7. Копії технічних умов на підключення до 
міських мереж енергозбереження 
(водопостачання, каналізація, природний газ);

8. Копії ліцензій генпроектувальника та 
розробника розділу ОВНС на право 
проектування;

9. Інженерно-геологічні вишукування майданчику 
будівництва;

10. Для існуючих підприємств копії дозвільних 
документів екологічного спрямування (дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, ліміти на утворення та 
розміщення відходів, дозвіл на спеціальне



водокористування)
11. Копії висновків щодо проекту будівництва 

органів СЕС, МНС, Держнаглядохоронипраці.

7. Платність (безоплатність) 
видачі документа 
дозвільного характеру

Ст. 47 Закон України «Про екологічну експертизу» - 
фінансування державної екологічної 
експертизи здійснюється її замовником.

У разі платності:

7.1. Нормативно-правові акти, 
на підставі яких стягується плата 
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

Ст. 47 Закон України «Про екологічну експертизу» - 
фінансування державної екологічної 
експертизи здійснюється її замовником.

7.2. Розмір плати Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1996р. 
№ 644 “Про нормативи витрат на проведення 
державної екологічної експертизи»;
Зміна №7 до ДБН Д .1.1-2000 «Правила визначення 
вартості проектно-вишукувальних робіт для 
будівництва, що здійснюється на території «України».

7.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

Департамент екології та природних ресурсів 
Кіровоградської обласної державної адміністрації 
(25022, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 84/37)

8. Строк, протягом якого 
видається документ 
дозвільного характеру

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про екологічну 
експертизу» граничні строки проведення державної 
екологічної експертизи об’єктів:

до 45 календарних днів з провадженням у разі 
потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, 
залежно від складності проблеми -  до 120 
днів;
за доопрацьованими матеріалами відповідно 
до висновків попередньої екологічної 
експертизи -  до ЗО календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи 
вважається день подання еколого-експертному органу 
комплекту необхідних матеріалів і документів.

9. Вичерпний перелік підстав 
для відмови у наданні 
документа дозвільного 
характеру

1. Подання суб’єктом господарювання неповного 
пакета документів, необхідних для одержання 
документа дозвільного характеру, згідно із 
встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом 
господарювання , недостовірних відомостей.

3. Недотримання природоохоронного законодавства 
при проектуванні.

10. Строк дії документа 
дозвільного характеру 
(необмеженість строку 
Дії)

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про екологічну 
експертизу» позитивний висновок державної 
екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років 
від дня його видачі.
Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення 
щодо об’єкта державної екологічної експертизи, то він 
підлягає новій державній екологічній експертизи.

11. Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) 
об'єкта, на який 
видається документ 
дозвільного характеру

В разі необхідності натурні обстеження (ст. 33 Закону 
України «Про екологічну експертизу»)



12. Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)

-

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, 
на підставі яких 
стягується плата 
(назва та реквізити 
нормативно-правового 
акту)

12.2. Розмір плати проведення 
експертизи (обстеження)

-

12.3. Розрахункові рахунки для 
внесення плати

-

13. Примітки У разі отримання негативного висновку державної 
екологічної експертизи, проектна документація 
потребує коригування та проведення додаткової 
державної екологічної експертизи (ст. 39 Закону 
України «Про екологічну експертизу»).

Директор департаменту О .КОВТУНОВ


