
Затвердження паспорта місця видалення 
відходів

Строк надання послуги

 У двотижневий строк з дня надання заяви та проєкту паспорта МВВ.

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. 
Проєкт паспорта місця видалення відходів (далі - проєкт паспорта МВВ) у 2 
примірниках, погоджений з територіальними органами Держпродспоживслужби.

2. 

Носій з електрнною версією паспорта МВВ (електронні версії паспорта МВВ 
заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Міндовкілля).

3. 

Спосіб отримання послуги

 Особисто або представником за довіреністю, або надсилається  рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 



61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача затвердженого паспорта МВВ.

2. Письмове повідомлення власника МВВ про відмову у затвердженні паспорту МВВ.

Додаткова iнформацiя

Отримати затвердженний паспорт МВВ згідно з поданою заявою можливо особисто або 
представником за довіреністю.

Відмова у затвердженні паспорту МВВ надається власнику МВВ особисто або представнику 
за довіреністю.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Ст. 28 Закону України "Про відходи"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 03.08.1998 №1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру 
місць видалення відходів"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки україни від 14.01.1999 №12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання 
паспорта місць видалення відходів"

•

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

Відсутність підпису власника МВВ.1. 
Відсутність носія з електронною версією паспорту МВВ.2. 



Виявлення в наданому проєкті паспорту МВВ неповних та/або недостовірних 
відомостей.

3. 

Невідповідність проєкту паспорту МВВ вимогам Інструкції про зміст і складання 
паспорта місць видалення відходів.

4. 

* Нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші підстави для відмови у 
затвердженні паспорту МВВ.

5. 


