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

Строк надання послуги

20 робочих днів 

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

Заява1. 
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в паперової 
та/або електронній формі;

2. 

Відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих 
засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із 
зазначенням адреси обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися 

3. 



зауваження громадських організацій та окремих громадян
Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено 
допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля

4. 

Повідомлення обласної державної адміністрації про наявність або відсутність 
зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу на викиди

5. 

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином 
оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу або 
надсилається рекомендованим листом з описом вкладення  на поштову адресу ЦНАП м. 
Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

або

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу

Додаткова iнформацiя

Повторний розгляд документів, у разі усунення  суб'єктом господарювання причин, що стали 
підставою для відмови у видачі дозволу на викиди здійснюється у строк, що не перевищує 
20 робочих днів 

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» ст.10, 11•
Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 13.03.2002 р. № 302 «Про затвердження порядку проведення та 
опплати 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 виконавчої влади:

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108 «Про затвердження інструкції 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»

•

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України від 10 лютого 1995 року №7 "Про затвердження Інструкції про зміст та 
порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на 
підприємстві "

•

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

Відсустність повідомлення відповідної обласної державної адміністрації про наявність 
або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу 
на викиди

1. 

Застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних 
осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або 
юридичних осіб, спеціальних економічних або обмежувальних заходів (санкцій) у 
вигляді анулювання або зупинення відповідного дозволу

2. 

Подання субєктом господарювання неповного пакету документів, згідно із вичерпним 
переліком

3. 

Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних 
відомостей

4. 

Одержання негативного висновку Головного управління Держпродспоживслужби в 
Харківській області щодо можливості видачі дозволу на викиди

5. 


