
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління екології та природних 
ресурсів Черкаської 
обласної державної адміністрації 
від 23.08.2017 № 34

Інформаційна картка

У 1
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

вис НОВОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
(назва адміністративної послуги)

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги, центр надання 
адміністративних послуг

(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)

1.1 Суб’єкт надання 
адміністративної 

послуги

Управління екології та природних ресурсів Черкаської 
обласної державної адміністрації 

18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-36-55, 
Режим роботи: Пн, Вт, Ср, Чт - 0900-1800 

Пт. 09°°-1645 
адреса електронної пошти 38715482®,таіі.еоу.иа. 

веб-сайту еко.ск.иа
1.2 Центр надання 

адміністративних 
послуг

Управління надання адміністративних послуг Департаменту 
управління справами та юридичного забезпечення Черкаської

міської ради
18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, тел. 33-07-01 

Режим роботи: Пн, Ср, Пт - 800-1700 
Вт, Чт - 8°°-2000 
Сб - 900-1500

адреса електронної пошти спар сЬегказу(й),икг.пек 
веб-сайту гакіа.с1іегказу.иа

Перелік докумілітів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та 
спосіб їх подання

2.1 Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги

2. Заява на видачу висновку державної екологічної 
експертизи.

3. Розділ „Оцінка впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС)“, розроблений згідно ст. 15,36 Закону 
України „Про екологічну експертизу44, державних 
будівельних норм ДБН А.2.2.-1-2003 „Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд44.

4. Копія ліцензії або кваліфікаційного сертифікату 
розробника розділу ОВНС на право виконання цього 
розділу (відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003).



5. Погоджена в установленому порядку „Заява про 
наміри“ (відповідно п. 1.6, додатку Г ДБН.А.2.2.-1- 
2003).

6. Публікація у засобах масової інформації „Заяви про 
наміри44 (відповідно до вимог п. 1.6 ДБН А.2.2-1- 
2003).

7. Розділ „Заява про екологічні наслідки діяльності44 
(відповідно до ст. 35 Закону України „Про екологічну 
експертизу44, розділ 4 ДБН А.2.2.-1-2003).

8. Оголошення у засобах масової інформації „Заяви про 
екологічні наслідки діяльності44 (відповідно до 
ст. 10, 34 Закону України „Про екологічну 
експертизу44).

9. Результати громадських обговорень (згідно ст.11 
Закону України „Про екологічну експертизу44, п. 1.10 
ДБН А.2.2-1-2003, постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.06.2011 №771 „Про затвердження 
Порядку залучення громадськості до обговорення 
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати 
на стан довкілля44).

10. Засвідчені в установленому порядку копії погоджень з 
усіма заінтересованими органами, залежно від 
специфіки конкретних об’єктів державної екологічної 
експертизи можуть вимагатися експертні висновки 
інших заінтересованих міністерств, відомств, 
організацій, установ і підприємств, а також матеріалів 
погодження документації з відповідними органами 
державної виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування (ст.15, ст. 28 Закону України „Про 
екологічну експертизу44, п. 11 Постанови КМУ від 
31.10.1995 № 870).

Експерт державної екологічної експертизи має право 
одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, 
необхідні для проведення екологічної експертизи (ст.28 
Закону України „Про екологічну експертизу44, п.12 Постанови 
КМУ від 31.10.1995 № 870).
Подання документів здійснюється особисто заявником, а в 
разі представлення інтересів інших осіб -  необхідно 
пред'явити документи, що підтверджують відповідні 
повноваження.

2.2. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Через Управління надання адміністративних послуг 
Департаменту управління справами та юридичного 
забезпечення Черкаської міської ради

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги
3.1. Платність 

(безоплатність) 
видачі документа

Безоплатно



дозвільного
характеру

4. Строк надання адміністративної послуги
4.1 Строк надання 

послуги (днів)
Граничні строки проведення державної екологічної 

експертизи об'єктів:
1. до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 

60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності 
проблеми, до 120 днів.

2. за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків 
попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних 
днів.

Закон У країни „Про екологічну експертизу44 
(ст. 38).

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

Натурні обстеження - в разі необхідності 
(ст. 33 Закону України „Про екологічну експертизу44).

5. Результат надання адміністративної послуги
5.1. Результат послуги Висновок державної екологічної експертизи, або відмова 

щодо підготовки документа дозвільного характеру із 
зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови.

5.2. Строк дії документа 
дозвільного 
характеру 

(необмеженість 
строку дії)

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є 
дійсним протягом трьох років від дня його видачі 
(ст. 40 Закону України „Про екологічну експертизу,,).

6. Способи отримання результату адміністративної послуги
6.1. Спосіб отримання 

результату послуги
Через Управління надання адміністративних послуг 
Департаменту управління справами та юридичного 
забезпечення Черкаської міської ради

7, Акти законодавства, розпорядчі документи місцевих органів виконавчої влади, що 
регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

7.1 Перелік 
нормативно- 

правових 
документів, якими 

регламентується 
необхідність у 
проведенні 
державної 
екологічної 
експертизи

1. Закон України „Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності44 (пункт 4 
Додатку).

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності44.

3. Закон України „Про екологічну експертизу44.
4. Закон України „Про охорону навколишнього природного 

середовища44 (ст.29 розділу VI).
5. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

(ст.31).
6. Постанова КМУ від 31.10.1995 № 870 „Про Порядок 

передачі документації на державну екологічну експертизу44.
7. Постанова КМУ від 28.08.2013 № 808 "Про затвердження 

переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять



підвищену екологічну небезпеку".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 №771 

„Про затвердження Порядку залучення громадськості до 
обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть 
впливати на стан довкілля44.

9. ДБН А.2.2.-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 
на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд44, затверджений 
наказом Держбуду України від 15.12.2003 №214.

10. Розпорядження Черкаської обласної державної 
адміністрації від 18.12.2015 № 650 „Про затвердження 
Положення про Управління екології та природних ресурсів 
Черкаської обласної державної адміністрації44.

Інформаційна картка розроблена:

Начальником відділу атмосферного повітря, 
поводження з відходами, природоохоронних 
програм та моніторингу


