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Найменування центру надання адміні-

стративних послуг, в якому здійснюється 

обслуговування суб'єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради «Прозорий офіс» 

 

1. Місцезнаходження центру надання  

адміністративних послуг 

вул.Архітектора Паученка, 41/26, 

м. Кропивницький, 25006 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних  

послуг 

Понеділок, вівторок, четвер – 08:00-17:00 год. 

Середа – 08:00-20:00 год. 

П'ятниця – 08:00-16:00 год. 

Субота – 08:00-15:00 год. 

3. Телефон/факс (довідки), адреса  

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних  

послуг 

тел: (0522) 35-87-90; 

е-mail: cnap@krmr.gov.ua; 

http://dozvil.kr-rada.gov.ua  

Нормативні акти,якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України "Про охорону атмосферного повітря" (статті 11, 

111, 25); 

"Про охорону навколишнього природного 

середовища"( стаття 204); 

"Про оцінку впливу на довкілля" (стаття 3) 

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2002 року № 302 "Про 

затвердження Порядку проведення та оплати 

робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, обліку підприємств, 

установ, організацій та громадян - підприємців, 

які отримали такі дозволи" 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки 

України від 10 лютого 1995 року № 7 "Про 

затвердження Інструкції про зміст та порядок 

складання звіту проведення інвентаризації 

викидів забруднюючих речовин на 

підприємстві". 

Накази Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України:  

від 09 березня 2006 року № 108 "Про 

затвердження Інструкції про загальні вимоги до 

оформлення документів, у яких 
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обґрунтовуються обсяги викидів, для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців"; 

від 30 травня 2006 року № 266 "Про 

затвердження форми дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

дозволу про внесення змін до дозволу на 

викиди забруднюючих речовин, заяви на 

одержання дозволу на викиди". 

7. Акти місцевих органів  

виконавчої влади/органів  

місцевого самоврядування 

Розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 31 січня 

2022 року № 44-р "Про затвердження 

Положення про департамент екології та 

природних ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації у новій редакції" 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання  

адміністративної послуги 

Заява за формою встановленою наказом 

Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України від 30 травня 

2006 року № 266 

9. Вичерпний перелік документів,  

необхідних для отримання  

адміністративної послуги, а також  

вимоги до них 

До заяви додаються: 

1) звіт про інвентаризацію викидів 

забруднюючих речовин, оформлений 

відповідно до "Інструкції про зміст та порядок 

складання звіту проведення інвентаризації 

викидів забруднюючих речовин на 

підприємстві", затвердженої наказом 

Мінприроди України від 10 лютого 1995 року 

№ 7; 

2) документи, в яких обґрунтовуються обсяги 

викидів, для отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для підприємств, 

установ, організацій та громадян-підприємців 

(в паперовому та електронному вигляді) 

відповідно до "Інструкції про загальні вимоги 

до оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців", 

затвердженої наказом Мінприроди України від 

09 березня 2006року №108; 

3) протоколи лабораторних досліджень на межі 

санітарної захисної зони; 

4) програма виробничого лабораторного 

контролю; 

5) відомості, що підтверджують факт та дату 
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опублікування в місцевих друкованих засобах 

масової інформації повідомлення про намір 

отримати дозвіл на викиди; 

6) відомості щодо наявності висновку з оцінки 

впливу на довкілля, в якому визначено 

допустимість провадження планованої 

діяльності, яка згідно з вимогами Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» 

підлягає оцінці впливу на довкілля; 

5) повідомлення обласної державної 

адміністрації про наявність або відсутність 

зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту 

господарювання дозволу на викиди. 
 

Без участі суб’єкта господарювання до заяви 

додається рішення територіального органу 

Держпродспоживслужби в області щодо 

можливості видачі дозволу. 
 

Документ, що посвідчує особу (для 

пред’явлення), довіреність, у разі, якщо заява 

подається уповноваженою особою 

10. Порядок та спосіб подання доку-

ментів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Через адміністратора центру надання 

адміністративних послуг 

11. Платність (безоплатність) надання  

адміністративної послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання адміністративної  

послуги 

20 робочих днів 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Відсутність необхідних документів. 

2. Виявлення недостовірних відомостей у 

поданих документах. 

3. Одержання негативного висновку 

територіального органу 

Держпродспоживслужби, щодо можливості 

видачі дозволу. 

4. Відсутність повідомлення обласної 

державної адміністрації про наявність або 

відсутність зауважень громадськості щодо 

видачі суб'єкту господарювання дозволу на 

викиди. 

5. Застосування відповідно до Закону України 

"Про санкції" до фізичних та юридичних осіб, а 

також юридичних осіб, які знаходяться  під 

контролем таких фізичних або юридичних осіб, 

спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді 

анулювання або зупинення відповідного 

дозволу. 

14. Результат надання адміністративної  

послуги 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
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15. Способи отримання відповіді  

(результату) 

Через адміністратора центру надання 

адміністративних послуг 

16. Примітка  

 

 

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації В'ячеслав ДУБРОВСЬКИЙ 


