УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від ”_2_”__серпня_ 2011 року

№ 759

Про затвердження Положення про порядок
надання дозволів на експлуатацію об’єктів
поводження з небезпечними відходами
Керуючись підпунктом 5 пункту „а” ст. 28 і підпунктом 1 пункту “б”
ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпунктами
“а”, “е”, “з” “л”, “м” ст. 21 Закону України “Про відходи”, Порядком
розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення
відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 року № 1218, виконком Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Затвердити Положення про порядок надання дозволів на
експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами, що додається.
2.Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3, 4, 5, 6, 7 рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 19 червня 2006 року
№ 709 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволів на
експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами».
3.Надати право
управлінню земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради
складати акти обстеження об’єктів поводження з небезпечними відходами.
4.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища на підставі акта обстеження надавати дозвіл на
експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами.
5.Відділу по роботі з засобами масової інформації (Якунін С.В.)
розмістити дане рішення на офіційній сторінці виконкому Кіровоградської
міської ради в мережі Інтернет та у віснику міської ради „Вечірня газета”
в 10 – денний термін з дня прийняття.
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6.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища забезпечити виконання заходів щодо відстеження
результативності даного регуляторного акта та оприлюднити звіт у віснику
міської ради “Вечірня газета” і на офіційній сторінці в мережі Інтернет в
термін, визначений чинним законодавством.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Дзядуха В.О.

Міський голова

Негода
32-29-74

О. Саінсус

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Кіровоградської міської ради
від “____” __________2011 року
№ _______
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволів на експлуатацію об’єктів
поводження з небезпечними відходами
1.Дане Положення про порядок надання дозволів на експлуатацію
об’єктів поводження з небезпечними відходами (далі - Положення)
розроблене згідно із законами України “Про охорону навколишнього
природного середовища”, “Про відходи”, Порядком розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 року № 1218, та внесеними до нього змінами постановою Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1518 “Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з
відходами”, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
15.03.2002 року № 110/73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.04.2002 року за № 323/6611 “Про затвердження розмірів плати за надання
послуг територіальними органами Міністерства екології та природних
ресурсів України”.
2.Дане Положення встановлює єдині вимоги до видачі дозволів на
експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами підприємствам,
установам, організаціям незалежно від форми власності і видів їх діяльності
та громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності (далі – суб’єкти
господарювання).
3.Дозвіл на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними
відходами (далі Дозвіл) – це офіційний документ, який дає право суб’єктам
господарювання експлуатувати вищезазначені об’єкти за умови дотримання
норм, які гарантують безпеку для здоров'я населення та навколишнього
природного середовища протягом визначеного в дозволі терміну.
4.Установити, що дозвіл на експлуатацію об’єктів поводження з
небезпечними відходами надається у поточному році на наступний рік.
Термін дії дозволу 1 рік.
У виняткових випадках дозвіл на поточний рік може бути наданий в
строк до 1 квітня поточного року за умови сплати збору за понадлімітне
розміщення відходів відповідно до їх обсягів.
5.Для отримання дозволу суб’єкти господарювання подають заяву
встановленого зразка (додаток 1).
6.З метою скорочення терміну підготовки дозволів на експлуатацію
об’єктів поводження з небезпечними відходами управлінню земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Кіровоградської міської ради самостійно, за підписом начальника
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управління, вирішувати питання надання дозволу чи про відмову в його
наданні, на підставі акта обстеження об’єктів поводження з небезпечними
відходами.
7.Під час подання замовником заяви спеціаліст сектора екології та
природоохоронної діяльності управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища перевіряє комплектність документів
та надає консультації з питань їх підготовки. У разі некомплектності
документів заява до розгляду не приймається.
8.Після
надходження
заяви
спеціаліст
сектора
екології
природоохоронної діяльності управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища здійснює аналіз поданих документів
та обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами, про що
складається акт обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами
(додаток 2).
9.У разі виявлення фактів порушення вимог законодавства у сфері
поводження з відходами готується подання до органів Мінекології України
на місцях для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності
винних осіб.
10.Питання
про
видачу
дозволу
розглядається
протягом
30 календарних днів з моменту подання заяви.
11.Дозвіл видається за встановленою формою (додаток 3) на підставі
позитивного висновку, який міститься в акті обстеження.
12.Дозвіл оформлюється у 2-х примірниках, один примірник надається
заявнику, другий залишається в управлінні земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради.
13.У разі удосконалення технологічних процесів виробництва,
устаткування, використання нових видів сировини, матеріалів тощо суб’єкт
господарювання повинен протягом 30 днів надати необхідну технічну
документацію, що стосується особливостей виробництва, для отримання
окремого дозволу.
14. Суб’єктам господарювання може бути відмовлено у наданні
дозволу в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо
поводження з небезпечними відходами до їх усунення, про що заявнику
доводиться в письмовій формі.

В. о. начальника управління
земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

Л. Кулаженко

Додаток 1
до Положення про порядок надання
дозволів на експлуатацію об’єктів
поводження з небезпечними відходами
Зразок заяви
Начальнику управління
земельних відносин та охорони
навколишнього природного
середовища
Просимо надати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження небезпечними
відходами, який розташований за адресою: ___________________.
Додатки:
- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ);
- Проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
- Довідка про наявність спеціально відведених в установленому
законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів;
- Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також
ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та
здоров'я людини;
- Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
- Довідка про питомі показники утворення відходів;
- Довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів;
- Довідка про наявність потужностей з утилізації відходів;
- Копія договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам;
- Довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення,
використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів
виробництва за поточний рік;
- Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів
поводження з відходами;
- Інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні
роки;
- Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з
відходами;
- Звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами
за попередній рік;
- Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами,
спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів,
запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне
середовище та здоров'я людини;
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- Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення
відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
2000 року № 1120) (у випадку коли ці небезпечні відходи зберігаються
на території підприємства більш ніж шість місяців та не
використовуються в технологічному процесі підприємства) або
документи, що підтверджують передачу небезпечних відходів
підприємствам, які мають таку ліцензію;
- Довідка з податкової інспекції про сплату збору за забруднення
навколишнього природного середовища за останні два роки та станом
на момент подачі заяви згідно з щорічним розрахунком;
- Інші обгрунтовуючі документи.

Керівник

Підпис

Додаток 2
до Положення про порядок надання
дозволів на експлуатацію об’єктів
поводження з небезпечними відходами

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

АКТ № ______
обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами
м. Кіровоград

“____” ____________ 200__ р.

Назва підприємства (установи, організації) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________________
Розрахунковий рахунок № ____________________ в ________________________________
_______________________________ МФО ___________________ код __________________
Керівник підприємства _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заступник керівника підприємства _______________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Відповідальна особа у сфері поводження з відходами _______________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

_____________________________________________________________________________
(дата та номер наказу, яким призначено відповідальну особу)

Нами (мною) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівників відділу екології)

за участю ____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників інших контролюючих організацій)

в присутності _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові представників підприємства)

відповідно до наданих повноважень стосовно здійснення державного контролю
та координації діяльності відповідних спеціально уповноважених державних органів у
галузі охорони навколишнього природного середовища, розташованих на території
Кіровоградської міської ради, місцевих органів управління, підприємств, установ та
організацій (статті 15, 19, 35 Закону України “Про охорону навколишнього природного
середовища”, стаття 21 Закону України “Про відходи”, статті 30, 33 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”), на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 03.08.1998 року № 1218 та внесених до неї змін постановою Кабінету Міністрів
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України від 11.10.2002 року № 1518 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України у сфері поводження з відходами” проведено обстеження об’єкта
поводження з небезпечними відходами.

В ході обстеження встановлено наступне:
1. Місце розташування об’єкта поводження з небезпечними відходами (далі об’єкта): __________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.1. Характеристика об’єкта: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Розміри приміщень в метрах: довжина___________ ширина __________
висота ___________
1.3. Побудовані із матеріалу: стіни ______________ підлога _____________
стеля _________________
1.4. Освітлення _______________________
1.5. Вентиляція _______________________
1.6. Устаткування об’єкта: наявність стелажів ______________,
наявність піддонів __________________
1.7. Огорожа ___________________________________________
2. Наявність відходів, клас небезпеки, умови зберігання:
Назва відходу
1

ОдиКлас
ниця
небезвиміпеки
ру
2

3

Кількість

Спосіб зберігання
відходу

4

5

Відповідність
нормативному
документу
6

3. Ведення первинного обліку _______________________________________
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4. Наявність ліміту на утворення та дозволу на розміщення відходів на
поточний рік ______________________________________________________
(номер та дата видачі)

5. Наявність технічних паспортів відходів _________________________
6. Наявність інструкції щодо поводження з небезпечними відходами _______
7. Наявність установок (потужностей) з видалення відходів _______________
__________________________________________________________________
(тип, кількість)

8. Наявність потужностей з утилізації відходів__________________________
__________________________________________________________________
(тип, кількість)

9. Наявність договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата, номер, з ким укладено)

10. Сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища:
20__ р. _______________________
20__ р. _______________________
ВИСНОВОК
щодо відповідності нормативним вимогам об’єкта поводження з
небезпечними відходами: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення виявлених порушень:________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Акт склав:
Акт отримав:

Додаток 3
до Положення про порядок надання
дозволів на експлуатацію об’єктів
поводження з небезпечними відходами
Титульна сторона Дозволу
ГЕРБ

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища
м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 68, тел. (0522) 24-86-78

ДОЗВІЛ
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
№ ____від ____ __________ 20__ р.
Дозвіл видано на підставі акта обстеження від “__”___________20__р.
__________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарської діяльності)
Адреса____________________________________________________________
Банківські реквізити: р/р № ____________________ в ____________________
___________________ МФО ___________________ код __________________
Телефон _________________ Факс ____________________

Дійсний з ___ ___________ 20__ р. до: ___ ___________ 20__ р.

Начальник управління
М.П.

5
Зворотна сторона Дозволу
Перелік небезпечних відходів, на експлуатацію об’єктів поводження з
якими надається дозвіл:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________

Начальник управління –
М.П.

