
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27 
Е-таіІ: есо!ое@тк.еоу.иа, ЬКрУ/есоїое.тк.еоу.иа Код ЄДРГІОУ 38694358

33 03 ,30/ 7  № 03 -  СЗ-/ / 3 - р /  на №на № від

Ь Головному інженеру
Філія “Октябрськ” ДП “АМПУ”
Жильникову В.Ф.

а/с 170, м. Миколаїв, 54052

Прууміання інформації

У На Ваш лист від 28.12.2016 № 2/17/16-2561 повідомляємо таке.
26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 
№ 1193-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Зазначений Закон скасовує ряд документів дозвільного характеру, зокрема:
- дозвіл на розміщення відходів;
- погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів та інші.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України від 09.04.2014 
№ 1193-УТІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру» Кабінету Міністрів 
України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 
забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом та 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Проте, на 
даний час це питання не врегульоване.

Таким чином, надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження 
з відходами повинно здійснюватись після затвердження Кабінетом Міністрів 
України відповідного Порядку.

В.о. начальника управління Д.А.Мац

Караман, 46 04 27



УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029, тел./факс: (0512) 46-04-27 
Е-таі1: есо1оа@,шк.еоу.иа, сайт: есоїоа.тк.аоу.иа, код згідно з ЄДРПОУ 38694358

На Ваш лист від 17.09.2018 № 313.2/18-2442 управління повідомляє таке.
26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 

№ 1193-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Зазначений Закон скасував ряд документів дозвільного характеру, зокрема:
- дозвіл на розміщення відходів;
- погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів та інші.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України від 09.04.2014 
№ 1193-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру» Кабінету Міністрів 
України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом 
забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених та привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність до цього Законом. Проте, на даний час 
це питання залишається не врегульованим.

11 березня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів 
України від 18.02.2016 № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації 
про відходи та її форми”, що скасувала постанову Кабінету Міністрів України 
№ 1218 від 03.08.1998р. “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і 
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”, а Законом України «Про 
відходи» перелік необхідних для отримання дозволу документів не встановлено.

За відсутності Порядку неможливо затвердити, відповідно до статті 8 
Закону України «Про адміністративні послуги», інформаційну та технологічну 
картки адміністративної послуги «дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами».

Відповідно до принципу мовчазної згоди, передбаченого в статті 1 Закону 
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» суб’єкт гос
подарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання від
повідного документа дозвільного характеру, за у м о в и , якщо суб’єктом 
господарювання або уповноваженою ним особою подано в \становленом%



х : рядку  заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом 
строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі 
не видано або не направлено.

Таким чином, подання до Центру надання адміністративних послуг заяв на 
отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами з 
необхідним пакетом документів та застосування «принципу мовчазної згоди» 
згідно з чинним законодавством стане можливим після затвердження Порядку 
надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Цей лист носить інформаційний характер, не є нормативно-правовим актом, 
не встановлює правових норм і не може бути доказом для пред’явлення в судових 
органах України.

Заступник начальника управління

Лілія Караман 46 04 27
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

03035. м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. 
тел.: (044) 248-23-43: факс: (044) 248-23-43, Іі-таі!: : ЬгуІ ;<Етепг.§оу.иа 

_________ № ____
_______ .від__________  ДП «Адміністрацій морських

портів України»
пр. Перемоги. 14, м. Київ, 011.35

Про надання роз'яснень

Департаментом екологічної безпеки Міністерства екології га природних 
ресурсів України розглянуто лист ПАТ «Полюс» від 06.02.2017 № 705 щодо надання 
роз'яснень стосовно забезпечення дозримання вимог природоохоронного 
законодавства в умовах відсутності затвердженого порядку надання дозволів на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами та інформує.

Відповідно до пункту «с» етапі 17 Закону України «Про відходи» 
(далі • Закон) суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами 
зобов'язані маги дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо 
їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких ІТзув перевищує 1000.

Згідно з положеннями абзацу десятого частини першої статті 4 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та статті 5 Закону України 
«Про адміністративні послуги» виключно законами, які регулюють відносини, 
пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються перелік та 
вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання 
документа дозвільног о характеру.

Таким чином, склалась ситуація, що відповідний Порядок надання дозволів па 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами може бути затверджений лише 
після внесення змін до Закону в частині визначення переліку та вимог до документів, 
необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами.

Мінприроди вирішує проблему з відсутністю порядку надання документів 
дозвільного характеру у сфері поводження з відходами двома шляхами, а саме:

в рамках підготовки нової редакції Закону України «Про відходи», яка має 
адаптувати українське законодавство про відходи до основних положень рамкової 
Директиви 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких директив, враховуються 
вимоги законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 
«Про адміністративні послуги» (підготовлено Робочою групою і розміщено на сайті 
Мінприроди у розділі «Проекти регуляторних актів»):

готується окремий законопроект про внесення відповідних змін до Закону 
України «Про відходи» для врахування вимог законів України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

Ди ректор Дена р та менту 
екол ог іч н ої б ез п е к и

М2 Мінприроди
№7/708-17 від 24.02.2017
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МЩІСТЕРСТВ0 ЕКОЛОГИ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
депАр т а м е в р е к о л о г іч н о ї БЕЗПЕКИ ТА ДОЗВІЛЬНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(вул.^Н ітрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64; 
факс: (044) 206-31-07; Е-таі1:5есге1аг@тепг.£ОУ.иа; Код ЄД РП О У 37552996

ДП «Адміністрація 
морських портів України»
а/с 170, м. Миколаїв, Миколаївська обл.

Щодо надання роз’яснення

_________ № _________________
На № 1/3,2/18-2441 від 17.09.2018

Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності 
Міністерства екології та природних ресурсів України розглянув Ваш запит на 
інформацію щодо порядку та процедури отримання дозволу на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами та в межах компетенції інформує.

Відповідно до пункту «с» статті 17 Закону України «Про відходи» 
(далі - Закон) суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами 
зобов'язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо 
їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.

Згідно з положеннями абзацу десятого частини першої статі 4 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та статті 5 Закону України 
«Про адміністративні послуги» виключно законами, які регулюють відносини, 
пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються перелік та 
вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання 
документа дозвільного характеру.

Таким чинСгм, склалась ситуація, що відповідний Порядок надання дозволів на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами може бути затверджений лише 
після внесення змін до Закону в частині визначення переліку та вимог до документів, 
необхідних для отримання дозволу ца здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами.

Додатково інформуємо, стосовно роз’яснення положень інформаційного листа 
Державної регуляторної служби України від 09.08.2018 року № 8029/0/20-18 
«Щодо дозволів па здійснення операцій у сфері поводження з відходами», необхідно 
звертатись до розпорядника зазначеної інформації, оскільки згідно з Положенням про 
Державну регуляторну службу України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 371, ДРС здійснює в межах 
повноважень контроль за дотриманням вимог законодавства з питань видачі 
документів дозвільного характеру та методичне забезпечення діяльності дозвільних 
органів і державних адміністраторів.
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