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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 

 

 
Погодження «Заяви про наміри» 

у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» робочого проекту 
 

 
1. 

Порядок та спосіб їх 
подання 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу;  
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження 
 
Документи подаються за місцем розташування об’єкта – 
у м. Кременчуці, с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Соснівка, с. 
Мала Кохнівка 

2. 

 
 

Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги 

 

1. Заява про погодження «Заяви про наміри» у складі розділу 
«ОВНС» робочого проекту (за  встановленою формою). 
2. Заява про наміри планової діяльності - в 3-х  примірниках 

(для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку, необхідне додаткове узгодження з 
органами державного екологічного та санітарного нагляду). 
3. Опубліковані тексти «Заяви про наміри» та «Заяви про 

наслідки» у місцевих засобах масової інформації (додатково для 
видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, передбачено інформування населення через органи 
місцевої влади). 
4. Довідка про надходження звернень і зауважень від 

громадян щодо публікацій відносно планованої діяльності. 
5. Вихідні дані та обґрунтовуючи матеріали для виконання 

розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС). 
6. Завдання на розробку матеріалів ОВНС. 
7. Заява про екологічні наслідки діяльності об’єкту, підписана 

замовником та генпроектувальником – у паперовому та 
електронному вигляді. 
8. Опубліковане у ЗМІ повідомлення про час і місце 

проведення громадських слухань. 
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9. Протокол проведених громадських слухань. 

3. 
Платність(безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Безоплатно 

4. 
Строк надання 

адміністративної послуги 
30 календарних днів 

5. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1. Подання документів неналежною особою. 
2. Подання неповного пакету документів. 
3. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства 
України. 
4. У разі виявлення суперечливої інформації та 
недостовірних відомостей у поданих документах. 
5. Невідповідність Заяви про наміри та розділу проекту 
«Оцінка впливів на навколишнє середовище» вимогам ДБН 
А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд» та чинного 
законодавства. 

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
Погоджена «Заява про наміри» або мотивована відмова 

7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження 

8. 

Акти законодавства,  
Що регулюють порядок 

та умови надання  
адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ст. 33., п.1. 
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», ст. 51. 
3. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд», п. 1.6, п. 4.3, Додатки Г, Е. 

9. 
Відповідальний за 

виконання 

Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області 
тел./факс 743-843, тел.743-852,  
Електронна адреса: eko@kremen.gov.ua 
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До уваги замовників послуги № 12-01 «Погодження 
«Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів на 
навколишнє середовище» робочого проекту»! 
 
Згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 для видів діяльності та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку (наведених у додатку Е), додатково 
передбачено інформування населення про плановану діяльність через органи 
місцевої влади. 
 
Для можливості своєчасного ознайомлення мешканців з проектованою 
діяльністю та інформування населення про вплив планованого об’єкта на 
навколишнє середовище, для подальшого отримання суб’єктами звернення 
адміністративної послуги №12-01 «Погодження «Заяви про наміри» у складі 
розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» робочого проекту» 
Заявку на розміщення публікації «Заяви про наміри» на офіційному вебпорталі 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та 
виконавчого комітету необхідно подавати одночасно із публікацією Заяви про 
наміри у друкованих засобах масової інформації. 
 
Публікацію подавати в форматі даних: графічні дані JPG (JPEG), текстові дані 
(з текстовим змістом, нескановане зображення) DOC(X), PDF - до відділу 
екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області за адресою: пл. Перемоги, 2, кімн. 
№ 531-532, 5 поверх, тел./факс 743-843, 743-852,  або на електронну адресу: 
eko@kremen.gov.ua 
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