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КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

_____ Видача висновку з оцінки впливу на довкілля_______
(назва документа дозвільного характеру)

Департамент захисту довкілля та природокористування 
_____ Харківської обласної державної адміністрації_____

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1 Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування 
суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг 
м. Харкова
Регіональний центр послуг 
Терпідрозділ ЦНАП Шевченківського району 
Тернідрозділ ЦНАП Київського району 
Терпідрозділ ЦНАП Новобаварського району 
Терпідрозділ ЦНАП Немишлянського району 
Терпідрозділ ЦНАП Основ’янського району 
Терпідрозділ ЦНАП Холодногірського району 
Терпідрозділ ЦНАП Слобідського району 
Терпідрозділ ЦНАП Московського району 
Терпідрозділ ЦНАП Індустріального району

2 М ісцезнаходження центру надання 
адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг 
м. Харкова:
м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 26,
е-таіМо2УІ1@ао2¥І1.kh.ua,
тел.0 800-304-304
Регіональний центр послуг:
м. Харків, просп. Тракторобудівників, 144,
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Шевченківського району: 
м. Харків, пр. Науки, 17а, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Новобаварського району: 
м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Київського району: 
м. Харків, вул. Чернишевська, 55, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Слобідського району: 
м. Харків, вул.Плеханівська, 42, 
тел. 0 800-304-304



Терпідрозділ ЦНАП Холодногірського району: 
м. Харків, вул. Благовіщенська,34, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Московського району: 
м. Харків, вул. Ю рївська, 13, 
тел. 0 800-304-304. Skype: cnap-mosk; 
Терпідрозділ ЦНАП Індустріального району: 
м. Харків, просп. Архітектора Альошина, 11, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Основ’янського району: 
м. Харків, вул.Б.Хмельницького, 11, 
тел. 0 800-304-304
Терпідрозділ ЦНАП Немишлянського району: 
м. Харків, просп. Петра Григоренка, 17, 
тел. 0 800-304-304

3 Інформація щодо графіку роботи  
центру надання адміністративних  
послуг

Центр надання адміністративних послуг 
м. Харкова та Регіональний відділ послуг: 
понеділок, середа: 900-1800, вівторок, четвер: 
900-2000, п ’ятниця 900-1645, субота -  8.00-1545 
(без перерви)
Терпідрозділи ЦНАП м. Харкова: 
понеділок- четвер: 900-1800, п ’ятниця 900-1645 
(без перерви)

4 Реквізити представника (-ів) 
місцевого дозвільного органу, 
відповідальних, за видачу 
документа дозвільного характеру:

Представники дозвільного органу:
Спеціалісти Департаменту захисту довкілля та
природокористування Харківської обласної
державної адміністрації
61022, м. Харків, майдан Свободи, Держпром,
4 під., 7 поверх, кімн.380
тел./факс 057-725-38-38,
e-m ail: ecodepart(a),kharkivoda. sov.ua

5 Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача документа 
дозвільного характеру

5.1. Закони України (н азва , частина, 
стаття)

Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля», Закон України «Про охорону 
навколишнього природне середовища», Закон 
України «Про інвестиційну діяльність», Закон 
України «Про природно-заповідний фонд 
України», Закон України «Про тваринний 
світ», Закон України «Про рослинний світ», 
Закон України «Про охорону земель», Закон 
України «Про відходи», Закон України «Про 
охорону атмосферного повітря», Водний 
кодекс України, Лісовий кодекс України, 
Земельний кодекс України, Кодекс України 
про надра.

5.2. Акти Кабінету М іністрів України
(н азва , дата та номер, пункт)

П о стан о в а  К М У  «Про затвердження 
Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля та 
Порядку ведення Єдиного реєстру 3 оцінки 
впливу на довкілля» в ід  1 3 .12 .2017  № 1026 
П о стан о в а  К М У  «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань у



процесі оцінки впливу на довкілля» 
в ід  1 3 .12 .2017  №  989
П о стан о в а  К М У  «Про затвердження 
критеріїв визначення планованої діяльності, 
яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та 
критеріїв визначення розширень і змін 
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці 
впливу на довкілля» в ід  13 .1 2 .2 0 1 7  № 1010

5.3. Акти центральних органів 
виконавчої влади (н азва , дата та 
номер, пункт)

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих 
побутових відходів». Основні положення 
проектування».
ДБН Б. 1-3-97 «Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження 
генеральних планів міських населених 
пунктів».
ДСТУ-Н Б .1 .1-10:2010 «Настанова з виконання 
розділів «Охорона навколишнього природного 
середовища» у складі містобудівної 
документації. Склад та вимоги».
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов 
безопасности труда. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны».

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

6 Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання  
документа дозвільного характеру

1. Оголошення про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля;
2. Звіт з оцінки впливу на довкілля;
3. Відомості (документи, матеріали), що 
підтверджують факт та дату опублікування, 
розміщення або оприлюднення в інший спосіб 
суб’єктом господарювання повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля, та оголошення про 
початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, якщо такі вже 
опубліковані, або договір з друкованими 
засобами масової інформації про 
опублікування таких документів
4. Документ, що підтверджує внесення плати 
за проведення громадського обговорення.

7 Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Безоплатно

У разі п латн ості:
7.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

7.2. Розмір плати
7.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати
8 Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру
Відповідно до п.6 ст. 7, п. 6 ст.9 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» до



60 робочих днів
9 Перелік підстав для відмови у 

наданні документа дозвільного  
характеру

ст. 4-1 п.5 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», 
п.12 Постанови КМУ «Порядок передачі 
документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки 
виливу на довкілля»

10 Строк д ії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку 
дії)

Встановлений в п.8 ст.9 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».
Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає 
силу через п’ять років у разі, якщо не було 
прийнято рішення про провадження 
планованої діяльності.

11 Необхідність у проведенні оцінки 
впливу на довкілля (обстеження) 
об’єкта, на який видається 
документ дозвільного характеру

В т.ч. перелік органів (установ, організацій), 
що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), 
реквізити нормативно-правових актів, на 
підставі яких вони проводяться 
У кожному випадку визначається окремо 
згідно з законодавством України

12 Платність (безоплатність) 
проведення громадського 
обговорення в ході оцінки впливу 
на довкілля

Платно

У разі п латн ості:
12 .1 . Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

Наказ Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 03.09.2020 
№ 117 «Про затвердження Розміру плати за 
проведення громадського обговорення в 
процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»

12 .2 . Розмір плати проведення  
громадського обговорення в ході 
оцінки впливу на довкілля

15875,80 гри.
8798,37 гри.****
*#** розм ір плати за громадське обговорення  
планованої діяльності у  ф ормі надання письмових  
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді) встановлено тимчасово, на пер іод д ії та в межах  
території карантину, встановленого Кабінетом М іністрів  
України з метою  запобігання пош иренню  на території 
України короиавірусної хвороби  (СОУГО-19), до  
повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину.

12 .3 . Розрахункові рахунки для  
внесення плати

Код ЄДРПОУ 38634241
р/р ПА 308201720313281001201085759
в ДКСУ м. Київ
Ю ридична адреса: м-н Свободи, 5, 
Держпром, 4  під., 7 пов., м. Харків, 61022 
В.о. директора Департаменту Нерета Андрій 
Костянтинович

13 Примітки

Заступник начальника Управління 
раціонального використання природних 
ресурсів та оцінки впливу на довкілля - 
начальника відділу оцінки впливу на 
довкілля, моніторингу та зав’язків 
з громадськістю Алла СТРЕБКОВА


