
Видача дозволу на спеціальне 
водокористування

Строк надання послуги

 30 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Сектор у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України•

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 ( паперова та електронна)1. 
Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком 
водокористування і водовідведення

2. 

Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод3. 
Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні 
об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо)

4. 

Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для 
підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів 
господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або 
водовідведення)

5. 

Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів)6. 



Спосіб отримання послуги

Особисто (уповноваженою ним особою) або поштою на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 
61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

В електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів:

- Портал електронних послуг  

- Урядовий портал 

Результат надання адміністративної послуги

 Дозвіл на спеціальне водокористування або відмова у видачі дозволу

Додаткова iнформацiя

 Строк дії дозволу:

- короткострокове (на три роки)

- довгострокове (від трьох до двадцяти п'яти років)

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Водний кодекс України ( п.7 ст.14, п.9 ст.16, ст.49)•
Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності (п.70 Переліку)

•

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 "Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р № 459"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження 
Положення про Державне агентство водних ресурсів України"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 "Про Порядок 
розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується"

•

http://e-services.davr.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/service/dozvil-na-specialne-vodokoristuvannya


Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2018 № 116 "Про 
затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування"

•

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 «Про 
затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми 
нормативного розрахунку водокористування і водовідведення» (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 31.07.2017 за № 887/30755)

•

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.11.2020 № 
249 «Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання 
адміністративних послуг Державним агентством водних ресурсів України та його 
територіальними органами»

•

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 25.06.2004 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення 
та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, 
які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

•

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 26 «Про 
затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів»

•

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 № 
173 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами»

•

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

Подання неповного пакета документів1. 
Виявлення в документах недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам 
водогосподарських балансів

2. 

Негативний висновок про можливість здійснення спеціального водокористування3. 


