
Переоформлення дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами для 
об`єктів другої та третьої групи

Строк надання послуги

2 робочих дня

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

Заява про переоформлення дозволу на викиди у довільній формі1. 
Дозвіл на викиди , який підлягає переоформленню2. 
Відомості, що засвідчують підставу для переоформлення дозволу на викиди3. 

Спосіб отримання послуги



Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином 
оформленої довіреності на отримання документів та документа, що посвідчує особу або 
поштою на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлений на новому бланку дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами з урахуванням змін, зазначених у заяві про 
переоформлення дозволу на викиди для об'єктів другої та третьої групи

або

Повідомлення про прийняте рішення щодо відмови у переоформленні дозволу на викиди

Додаткова iнформацiя

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами суб'єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс 
державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше 
виданого дозволу на строк його дії

Не є підствами для переоформлення дозволу на викиди:

- зміна найменування  та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по 
батькові та місця проживання фізичної особи-підприємця;

- зміна найменування акціонерного товариства у зв'язку із зміною типу акціонерного 
товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство;

- зміна власника всього майна боржника у  вигляді цілісного майного комплексу відповідно 
до затвенрдженого судом плану санації

У визначених випадках товариство  має право продовжувати провадження певних дій щодо 
здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого 
раніше такому товариству документа дозвільного характеру

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•

Акти Кабінету Міністрів України:



Постанова КМУ від 13.03.2002 № 302 "Про затвердження Порядку проведення робіт, 
пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Порушення суб'єктом господарювання терміну подачі заяви про переоформлення 
дозволу на викиди після виникнення підстав для переоформлення

1. 

Надання неповного пакету документів для переоформлення дозволу на викиди2. 


