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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управління екології та 
природних ресурсів Миколаївської 
обласної державної адміністрації
від 21.06.2016  №8
   

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Найменування  суб'єкта  надання
адміністративної послуги

Управління  екології  та  природних  ресурсів
Миколаївської  обласної  державної
адміністрації

2. Місцезнаходження суб’єкта надання 
адміністративної послуги

54029, м. Миколаїв, проспект Центральний, 
16

3. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги

 понеділок – четвер з 8:00 -  17:00; п’ятниця з
8:00 до 15:45 год., перерва: з 12:00 до 12:45 
год., крім вихідних та святкових днів.

4. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання адміністративної 
послуги 

тел./факс: (0512) 46 - 04- 27, 
електронна адреса:ekolog@mk.gov.ua,
веб-сайт:http:// ekolog@mk.gov.ua

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

5. Місцезнаходження Центру  Миколаївська обл., смт Олександрівка,

вул. Генерала Позвігуна, буд. 208

6. Режим роботи Центру Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  20-00

Без перерви на обід 

7. Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт

Центру 

osr  -  mk  @ukr.net  

oleksandrivskaotg.org.ua 05132(9-61-47)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

mailto:osr-mk@ukr.net


8. Закони України Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (ст.3, 26-29);

Закон України «Про екологічну експертизу»
(ст.7, 8, 13-15, 39);

Закон  України  «Про  перелік  документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності».

9. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 31
жовтня 1995 р. №870 «Про Порядок передачі
документації  на  державну  екологічну
експертизу».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28
серпня  2013  р.  №808  «Про  затвердження
переліку  видів  діяльності  та  об’єктів,  що
становлять  підвищену  екологічну
небезпеку».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29
червня  2011  р.  №771  «Про  затвердження
Порядку  залучення  громадськості  до
обговорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на стан довкілля».

10. Акти  центральних  органів
виконавчої влади

ДБН А.2.2.-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки  впливів  на  навколишнє  середовище
(ОВНС)  при  проектуванні  і  будівництві
підприємств, будинків і споруд».
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної
документації на будівництво».
ДБН  Б.1.1-15  2012  «Склад  та  зміст
генерального плану території».

11. Акти місцевих органів
виконавчої влади /
органів місцевого
самоврядування

Розпорядження  голови  Миколаївської
облдержадміністрації від 23.05.2013 №161-р
«Про  затвердження  Положення  про
управління  екології  та  природних  ресурсів
Миколаївської  обласної  державної
адміністрації».                 

Умови отримання адміністративної послуги

12. Підстава для одержання дозвільного
документу

Заява суб’єкта звернення.



13. Вичерпний  перелік  документів,
необхідних  для  отримання
адміністративної  послуги,  а  також
вимоги до них

1.Заявка  на  проведення  державної
екологічної  експертизи  за  формою,
визначеною постановою Кабінету Міністрів
України від 31.10.1995 №870 «Про порядок
передачі  документації  на  державну
екологічну експертизу».
2.Розділ  «Оцінка  впливу  на  навколишнє
середовище»,  розроблений  відповідно  до
вимог  ДБН  А.2.2-1-2003  «Склад  і  зміст
матеріалів  оцінки  впливу  на  навколишнє
середовище»  (ОВНС)  при  проектуванні  і
будівництві  підприємств,  будинків  і
споруд», статей 15, 36 Закону України «Про
екологічну  експертизу»,  статті  51  Закону
України  «Про  охорону  навколишнього
природного середовища».
3.«Заява  про  наміри»,  погоджена  у
встановленому  законодавством  порядку,  у
тому  числі  з  органом  місцевого
самоврядування  на  виконання  п.1.6.ДБН
А.2.2-1-2003.
4.«Заява про екологічні наслідки діяльності»,
оформлена  відповідно  до  вимог  статті  35
Закону  України  «Про  екологічну
експертизу» та пп.4.1-4.3 ДБН А.2.2-1-2003.
5.Оголошення  через  засоби  масової
інформації  «Заяви  про  наміри»,  відповідно
до  вимог  статті  34  Закону  України  «Про
екологічну  експертизу»,  у  випадках,
передбачених законодавством.   

14. Порядок  та  спосіб  подання
документів,  необхідних  для
отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою до ЦНАП

14.1. Платність  (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Послуга безоплатна

У разі платності:

14.2. Нормативно-правові  акти,  на
підставі яких стягується плата

 -

14.3. Розмір  та  порядок  внесення  плати
(адміністративного збору) за платну
адміністративну послугу

-

15. Розрахунковий  рахунок  для
внесення плати

-

16. Строк  надання  адміністративної
послуги

Граничні  строки  проведення  державної
екологічної  експертизи  об’єктів  (ст.38
Закону  України  «Про  екологічну
експертизу»):
-до 45 календарних днів, з продовженням 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 30 календарних
днів. 

17. Перелік  підстав  для  відмови  у
наданні адміністративної послуги

Подання  суб’єктом  господарювання
неповного  пакету  документів,  необхідних
для  одержання  документу  дозвільного
характеру згідно із встановленим вичерпним
переліком.
Виявлення  у  документах  недостовірних
відомостей.
Невідповідність  представленої  документації
вимогам:
-  ст.  15  Закону  України  «Про  екологічну
експертизу»;
-  ДБН  А.2.2-1-2003  (Державні  будівельні
норми)  «Склад  та  зміст  матеріалів  оцінки
впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
при  проектуванні  та  будівництві
підприємств, будівель та споруд»;
- Постанови КМУ від 29.06.2011 №771 «Про
затвердження  Порядку  залучення
громадськості  до обговорення питань  щодо
прийняття  рішень,  які  можуть  впливати  на
стан довкілля». 

18. Результати надання адміністративної
послуги

Висновок державної екологічної експертизи. 
Письмове  повідомлення  про  відмову  у
видачі документу дозвільного характеру.

19. Способи  отримання  відповіді
(результату)

Видача  висновку  державної  екологічної
експертизи  або  письмового  повідомлення
про  відмову  здійснюється  через  ЦНАП
особисто  заявникові  або  представнику  за
довіреністю.

20. Примітка Шляхи  проведення  державної  екологічної
експертизи визначені ст. 37 Закону України
«Про екологічну експертизу».
Обов’язки  замовників  екологічної
експертизи визначені ст. 32 Закону України
«Про екологічну експертизу».

Управління екології 
та природних ресурсів Миколаївської обласної 
державної адміністрації



                                                                  
                                                                                    ЗАЯВА 

      Відповідно  до  Закону  України  "Про  дозвільну  систему  
у  сфері  господарської  діяльності"  прошу  видати Висновок  державної  екологічної
експертизи
__________________________________________________________________________ 

(об'єкт, на який видається документ)
_________________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження (адреса) об'єкта,
на який видається документ)

_________________________________________________________________________________________ 
(вид діяльності згідно з КВЕД)

_________________________________________________________________________________________ 
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/

ім'я, по батькові та прізвище
_________________________________________________________________________________________ 

фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, 
платника податків та інших обов'язкових платежів)

_________________________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
_________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання 
фізичної особи - підприємця)  

________________                  ________________ 
       (телефон)                              (телефакс) 

 "_____" ____________ 20___ р.     __________________________________ 
                                    (підпис керівника юридичної 
                                       особи/фізичної особи - підприємця, 
                                                                                                                                      уповноваженої особи) 
Документи, що додаються по заяви:     

1. Заявка на проведення державної екологічної експертизи за формою, визначеною постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.10.1995 № 870 “Про порядок передачі документації на державну екологічну 
експертизу”;
2.  Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище»,  розроблений відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003
«Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будинків і споруд», статей 15, 36 Закону України «Про екологічну експертизу», статті 51 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
3. «Заява про наміри», погоджена у встановленому законодавством порядку, у тому числі з органом місцевого
самоврядування на виконання п.1.6.ДБН А.2.2-1-2003;
4. «Заява про екологічні наслідки діяльності», оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про
екологічну експертизу» та пп.4.1-4.3 ДБН А.2.2-1-2003;
5. Оголошення через засоби масової інформації «Заяви про наміри», відповідно до вимог статті 34 Закону
України «Про екологічну експертизу», у випадках, передбачених законодавством.   

Заповнюється адміністратором: 
------------------------------------------------------------------
| "______" ____________ 20____ р.                                             |Реєстраційний номер _______________|
|   (дата надходження заяви)    |                                   |
|                                                                                                       |___________________________________|
|__________________________        |                                                                  (ініціали та прізвище)     |
|      (підпис    адміністратора)         |

ЗАЯВКА
на державну екологічну експертизу



     1.  Найменування  замовника,   органу,   що  здійснює   функції  управління майном
замовника, адреса, телефон
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2.  Найменування  об'єкта  державної  екологічної  експертизи (для підприємств, установ, 
організацій - адреса, телефон)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3. Інформація про розробника документації, що  буде  передана на  державну  екологічну  
експертизу  (найменування генерального проектувальника, адреса, телефон або прізвище 
автора, його адреса, телефон, № ліцензії)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4. Інформація про розробника розділу ОВНС (адреса, телефон або прізвище автора, його 
адреса, телефон, № ліцензії)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5. Перелік  документації,  що  буде  передана  на   державну екологічну експертизу
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6. Вартість  розробки  документації  чи   проектно-кошторисна вартість розробки проекту,
що  будуть  передані  на державну екологічну експертизу (тис. грн.)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7. Інвестиційна вартість проекту---------------------------------------------------------------------------
     8. Вартість витрат на природоохоронні заходи --------------------------------------------------------
     9 Оплату гарантуємо

                                   
  "_____    "  _______________ 20_____  р.             ______________________________              
                      ( дата подання заявки)                                                 (підпис відповідальної особи)

      МП

Схема дозвільної процедури щодо отримання 



висновку державної екологічної експертизи

1. Заявник
1.1. Подає адміністратору відповідного дозвільного центру:
1.1.1. Заяву за затвердженою формою.
1.1.2. Заявку на проведення державної екологічної  експертизи за формою, що додається.
1.1.3. Пакет  документів,   визначений  п.6   регламенту,    для   надання  відповідного
документу дозвільного характеру.

2. Адміністратор дозвільного центру
2.1. Приймає  від  заявника  заповнені  заяви  та  перевіряє  наявність  повного  комплекту
документів.
2.2. Здійснює реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї.
2.3. Передає   заяви   та   пакет   документів   до   управління   екології та природних
ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.

3. Управління екології та природних ресурсів  Миколаївської   обласної   державної 
адміністрації
3.1. Реєструє заяву.
3.2. Перевіряє комплектність поданих документів.
3.3. Протягом  терміну, визначеного ст. 38 Закону України «Про екологічну експертизу»
забезпечує    розгляд    поданих    документів,  за результатами якого приймає рішення про
видачу  відповідного  документу  дозвільного  характеру  (висновку  державної  екологічної
експертизи)  або  про  відмову у  видачі  документу  дозвільного  характеру (на  підставі  п.9
регламенту).
3.4. Передає   адміністратору   дозвільного   центру   оригінал   документу дозвільного
характеру   або документ про відмову у видачі документу дозвільного характеру (негативний
висновок державної екологічної експертизи).

4. Адміністратор дозвільного центру
4.1.  Видає  заявнику  оригінал  документу  дозвільного  характеру або  документ  про
відмову  у  видачі  документу  дозвільного  характеру (негативний  висновок  державної
екологічної експертизи).

5. Заявник
5.1.  Отримує  від  адміністратора  документ  дозвільного  характеру або  документ  про
відмову  у  видачі  документу  дозвільного  характеру (негативний  висновок  державної
екологічної експертизи).
6. Управління екології та природних ресурсів  Миколаївської   обласної    державної 
адміністрації

6.1.  Отримує  від  адміністратора  підтвердження  щодо  отримання  заявником  документу
дозвільного  характеру (позитивний  висновок  державної  екологічної  експертизи)  або
документ  про  відмову  у  видачі  документу  дозвільного  характеру (негативний висновок
державної екологічної експертизи).


