
Видача висновку з оцінки впливу на 
довкілля

Строк надання послуги

 60 робочих днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної 
державної адміністрації

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява1. 
Оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля2. 
Звіт з оцінки впливу на довкілля3. 
Відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, 
розміщення або оприлюднення в інший спосіб суб'єктом господарювання повідомлення 
про планову 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 обговорення5. 



Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки 
впливу на довкілля: 15875,80 грн.

Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки 
впливу на довкілля  у формі надання письмих зауважень і пропозицій ( у тому числі в 
електронному вигляді) встановлено тимчасово у розмірі 8798,37 грн. - на період дії та в 
межах території карантину, встановленого КМУ з метою запобігання  поширенню на 
території України короновірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та 
протягом 3 днів з дня скасування карантину.

рахунок UA308201720313281001201085759 в  ДКСУ м. Київ

Код ЄДРПОУ 38634241

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином 
оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

 Висновок з оцінки впливу на довкілля

Додаткова iнформацiя

Необхідність у проведенні оцінки впливу на довкілля (обстеження) об'єкта визначається 
згідно з законодавством України

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було 
прийнято рішення про провадження планової діяльності

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про оцінки впливу на довкілля"•
Закон України "Про охорону навколишнього средовища"•
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•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження 
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 "Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань у процесі впливу на довкілля"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 "Про затвердження 
критеріїв визначення планової 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"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів".основні положення 
проектування"

•

ДБН-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 безопасності труда. Общие стандартно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

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

•

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

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

2. 


