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ЙІОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для об’єктів другої та третьої груп
(назва адміністративної послуги)
Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної
адміністрації
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування суб’єкта надання
Департамент екології та природних ресурсів
адміністративної послуги
Херсонської обласної державної адміністрації
73000, м. Херсон, пров. Козацький, 10
1. Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги
понеділок - четвер 3 08.00 год. до 17.00 год.
2. Інформація щодо режиму
роботи, суб’єкта надання
п’ятниця 3 08.00 год. до 15.45 год.
обідня перерва 3 12.00 год. до 12.45 год.
адміністративної послуги
вихідний: субота - неділя
3. Телефон/факс (довідки), адреса Телефони (факс): 26-31-95
електронної пошти та веб-сайт
E-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua
www.ecology.ks.ua
суб’єкта надання
адміністративної послуги
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання
адміністративної послуги, в якому
м. Херсона
здійснюється обслуговування
суб’єкта звернення
4. Місцезнаходження центру
73000, м. Херсон, пр. Ушакова 37 (вхід з боку
вул.
Декабристів)
надання адміністративної
послуги
понеділок - 3 09.00 год. до 20.00 год.
5. Інформація щодо режиму
роботи центру надання
вівторок - 3 09.00 год. до 17.00 год.
адміністративної послуги
середа - 3 09.00 год. до 17.00 год.
четвер - 3 09.00 год. до 20.00 год.
п ’ятниця - 3 09.00 год. до 15.45 год.
субота - 3 09.00 год. до 16.00 год.

6.

Телефон/факс (довідки, адреса
Телефони (факс): 49-53-12, 26-26-65
електронної пошти та веб-сайт) E-mail: dozvil@city.kherson.ua
центру надання
W W W . cnap.kherson.ua
адміністративної послуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
1. Закон
України
«Про
адміністративні
послуги».
2 .Закон України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» (далі Закон).
3.Закон України «Про охорону атмосферного
повітря".
4.Закон України «Про Перелік документів
дозвільного
характеру
у
сфері
господ ареької діяльності»
(пункт
ЗО
Додатку)._______________________________
Акти
Кабінету
Міністрів 1.Постанова Кабінету Міністрів України від
13.03.02 р. № 302 «Про затвердження
України
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».
Акти
центральних
органів
1. Наказ
Міністерства
охорони
навколишнього природного середовища
виконавчої влади
України від 09.03.2006 р. №
108
«Про затвердження Інетрукції 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».
2. Наказ
Міністерства
охорони
навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 10.02.1995 р.
№7 зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15.03.1995 р. №61/597 «Про
затвердження інструкції про зміст та
порядок
складання
звіту
проведення
інвентаризації
джерел
викидів
забруднюючих речовин на підприєметві».

10.

11

.

12.

13.
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15.

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Здійснення
суб’єктом
господарювання
адміністративної послуги
викидів
забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами другою та третьої групи.________
Вичерпний перелік документів,
- заява;
необхідних для отримання
- документи, в яких обґрунтовуються обсяги
адміністративної послуги, а
викидів для отримання дозволу на викиди
також вимоги до них
забруднюючих' речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами;
- звіт про інвентаризацію стаціонарних
джерел викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, викидів та обсягів
викидів шкідливих речовин в атмосферне
повітря;
повідомлення про намір отримання
дозволу на викиди та обсягів викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря
(стаття в газеті) в міецевих друкованих
засобах масової інформації із зазначенням
адреси місцевої держадміністрації, до якої
можуть
надсилатися
зауваження
громадських
організацій
та
окремих
громадян;
інформація
місцевих
державних
адміністрацій про громадські зауваження
або їх відсутність.
Документи, у яких обґрунтовуються
обсяги викидів, для отримання дозволу на
викиди
забруднюючих
речовин
в
атмосферне повітря надаються на розгляд в
письмовій
та
електронній
формах
(ХМЬ-файл).____________________________
Порядок та спосіб подання Особисто, через уповноважену особу, або
документів, необхідних для поштою до Центру надання адміністративних
отримання
адміністративної послуг м. Херсона (ч. 14 ст. 4-1 Закону).
послуги______________________
Платність
(безоплатність) Безоплатно.
надання
адміністративної
послуги
Строк надання адміністративної ЗО календарних днів з дня подання суб’єктом
послуги
звернення заяви та документів, необхідних
для отримання послуги (ч. 2 ст. 10 Закону
України «Про адміністративні послугі(^._____
Строк
дії
документа Строк дії дозволу на викиди забруднюючих
дозвільного характеру._________ речовин в атмосферне повітря стаціонарними

16.

Перелік підстав для відмови у
наданні
адміністративної
послуги.

17.

Результат
надання
адміністративної послуги

18.

Способи отримання відповіді
(результату)

19.

Примітки

джерелами,
виданого
суб’єкту
господарювання, об’єкт якого належить до
другої групи - десять років, об’єкт якого
належить до третьої групи - необмежений.
1. Подання
суб'єктом
господарювання
неповного пакета документів, необхідних
для одержання документа дозвільного
характеру,
згідно
із
встановленим
вичерпним переліком.
2. Виявлення
в
документах,
поданих
суб'єктом господарювання, недостовірних
відомостей.
3. Негативний висновок за результатами
проведених експертиз та обстежень або
інших наукових і технічних оцінок,
необхідних
для
видачі
документа
дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші
підстави для відмови у видачі документа
дозвільного характеру (ч. 5 ст. 4-1 Закону).
1. Видача дозволу на викиди забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повітря
стаціонарними джерелами.
2. Надання письмового повідомлення про
відмову у видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.________ _________
За
отриманням
відповіді
(результату)
необхідно звертатися до Центру надання
адміністративних послуг м. Херсона.________
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря видаються за умови;
- не перевищення протягом терміну їх дії
встановлених
нормативів
екологічної
безпеки;
- не перевищення нормативів допустимих
викидів
забруднюючих
речовин
стаціонарних джерел;
дотримання вимог до технологічних
процесів у частині обмеження викидів
забруднюючих речовин (абз. 10 ст.П Закон
України
«Про
охорону
атмосферного
повітря»).________________

