
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту захисту 
довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації 
05.07.2022 № 36-ОД 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги з видачі дозволу на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами  

 
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 

адміністрації 
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та центру надання 
адміністративних послуг) 

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та центру надання адміністративних послуг 

1. Місцезнаходження 
суб’єкта надання 
адміністративної послуги 
та центру надання 
адміністративних послуг 

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації  
майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 
 
Управління «Центр надання адміністративних послуг у  
м. Суми» Сумської міської ради 
м. Суми, вул. Горького, 21 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 
та центру надання 
адміністративних послуг 

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації  
Понеділок - четвер: 800-1715, п’ятниця 800-1600 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг у  
м. Суми» Сумської міської ради 
Понеділок - четвер: 800-1715, п’ятниця 800-1600 

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 
та веб-сайт суб’єкта 
надання адміністративної 
послуги та центру надання 
адміністративних послуг 

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації  
тел.: (0542) 63 28 39 
електронна адреса: ecoe@sm.gov.ua ,  
веб-сайт: http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/ 
веб-сайт: https://e-eco.gov.ua/site/predeclaration 
 
Управління «Центр надання адміністративних послуг у  
м. Суми» Сумської міської ради 
тел.: (0542) 700-575, 700-573 
електронна адреса: cnap@smr.gov.ua,  
веб-сайт: http://cnap.sumy.ua/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закони України «Про відходи», «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про адміністративні 
послуги» 
 



5. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Згідно з пунктом «с» статті 17 Закону України «Про 
відходи» суб’єкти господарської діяльності у сфері 
поводження з відходами зобов’язані мати дозвіл на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

Відповідно до пункту «д» статті 18 Закону України «Про 
відходи» затвердження порядку надання дозволів на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами 
належить до компетенції Кабінету Міністрів України. 

На сьогодні порядок видачі дозволів на здійснення 
операцій у сфері поводження з відходами відсутній. 

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

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 
адміністративної послуги 

звернення суб’єкта господарювання про видачу дозволу на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами  

8. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

заява суб’єкта господарювання про видачу дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; 

 

9. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

Документи подаються заявником особисто або поштовим 
відправленням через центр надання адміністративних послуг 
або суб’єкту надання адміністративної послуги 

10. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 
адміністративної послуги 

Протягом 30 днів з дня надходження документів 

12. Перелік підстав для 
відмови в отриманні 
адміністративної послуги 

- 

13. Результат надання 
адміністративної послуги 

Письмове роз’яснення суб’єктам господарювання  

14. Способи отримання 
відповіді (результату) 

- 

 
 
Директор Департаменту  Ірина КАШПУР 
 
 
 
 
  



 


