
  
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Слов’янський міський голова 

_______________ В.М.Лях 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги) 

 
НАДАННЯ ЗГОДИ НА РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА НОВИХ ОБ’ЄКТІВ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ, МІСЦЬ ТА ОБ’ЄКТІВ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ, СФЕРА 
ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКИХ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАТИВАМИ 

ВКЛЮЧАЄ ВІДПОВІДНУ ТЕРИТОРІЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ екології та природних ресурсів 
 Слов`янської міської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної послуги  

84122, Донецька область,  
м. Слов`янськ, пл. Соборна, б.2 

2. Інформація щодо режиму роботи 
суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Понеділок - четвер: 8.00-17.00 , п’ятниця: : 8.00-16.00 
Перерва: 12.00-12.48  
Вихідні: субота, неділя.  

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

т. (06262) 3-40-16, E-mail: ecology@slavrada.gov.ua 
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закон України «Про відходи», Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 

5. Акти Кабінету Міністрів України  --- 
6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 
--- 

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого 
самоврядування 

Положення про відділ екології та природних ресурсів 
Слов`янської міської ради, затверджене рішенням 
Слов`янської міської ради від 15.12.2010р. №52-ІІІ-6;   

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Наявність проектно - кошторисної документації та 
позитивного висновку комплексної експертизи 

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також 
вимоги до них 

1. Лист – клопотання 
2. Інформація про об’єкт, який планується розмістити на 
території міста(характеристика об’єкту, технологічний процес, 
метод розробки, потужність, обґрунтування необхідності його 
розміщення, інженерна інфраструктура та інше) 
3. Картографічні матеріали меж об’єкту.   
4. Копія комплексної експертизи 
5. Проект ОВНС 
6. Заява про можливі екологічні наслідки 
7. Проектна документація 
8. Висновок ГУ Держспоживнагляд України в Донецькій 
області 
9.Сертифікати сировини, яка використовується в виробництві 
10. Радіаційні сертифікати (при необхідності) 
11. Висновок громадської експертизи (якщо є така)  
12.Викопіювання з генерального плану міста (чи 
затверджений ДПТ) 
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13.Правовстановлюючи документи на земельну ділянку 
(якщо затверджені) 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги 

До ЦНАП Слов’янської міської ради подається лист – 
клопотання та пакет документів 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги 

Дана адміністративна послуга безоплатна.  
 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 
--- 

11.2. Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного збору)  

--- 

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

--- 

12. Строк надання адміністративної 
послуги 

Протягом 30 днів згідно регламенту міської ради по 
проведенню сесій  

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги 

1.Ненадання вичерпного переліку документів 
2.Негативні висновки експертиз чи узгоджень 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Надання рішення міської ради щодо згоди на розміщення 
об’єкту на території міської ради 
 

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Особисто заявнику чи поштою  

16. Примітка 
 

Послуга надається шляхом прийняття відповідного рішення 
міської ради в встановлені терміни її проведення. За вимогою 
депутатів міської ради можлива участь заявників на сесії 
міської ради з наданням пояснень. 

 
 
Начальник відділу екології та природних ресурсів 
Слов’янської міської ради                                                                                                     Л.В. Соловей 
 
 
Погоджено: 
 

Керівник ЦНАП                                                                                                                       Г.М. Головаченко



3 
Зразок листа-звернення до інформаційної  

картки адміністративної послуги «НАДАННЯ  
ЗГОДИ НА РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ  
МІСТА НОВИХ ОБ’ЄКТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ,  

МІСЦЬ ТА ОБ’ЄКТІВ РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ, 
 СФЕРА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЯКИХ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАТИВАМИ  
ВКЛЮЧАЄ ВІДПОВІДНУ ТЕРИТОРІЮ» 

  
 

Міському голові 
Ляху В.М. 

 
 

(для юридичних осіб) 
Офіційний бланк заявника, 
№ _________ від _______ 
 

(для СПД - ФОП) 
П.І.Б., адреса реєстрації,  

адреса фактичного проживання,  
контактні телефони  

  
 

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 
 
 
Нами, (назва юридичної особи чи СПД) планується будівництво                    

(реконструкція, розміщення, створення та інше) об’єкту на території міста за адресою: 

_______________ з метою ( вказати ціль). 

            Прошу Вас розглянути матеріали з висновками експертиз та надати згоду  на 

розміщення на території міста даного об’єкту.  

Згідно ЗУ «Про захист персональних даних»,  добровільно даю згоду на обробку та 

зберігання своїх персональних даних. 

 
Додаток. 

1. 

2. 

……. 

________________                                        _____________                       ______________                                                                           
/Посада - для юридичних осіб/                                               /Підпис/                                                   /П.І.Б./ 

 

/Для СПД - ФОП/                                                            _____________                      _______________ 
                                                                                          /Підпис/                                                    /П.І.Б./    

 

         ______________ 
                                                                                                   /дата/       
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