
Отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря 

 

 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» зобов’язує суб’єктів 

господарювання усіх форм власності (у тому числі бюджетні, державні, комунальні 

підприємства, установи і організації) отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які утворюються у 

виробничих процесах згаданих суб’єктів господарювання. 

 Дозвіл повинні отримувати не тільки промислові підприємства, фабрики, АТП, 

ТЕЦ, ТЕС, котельні, а також всі установи, які мають автономні системи опалення – 

котли, витяжні вентиляційні системи, дизель-генератори, що відповідно 

класифікуються, як джерела викидів, на які потрібно отримати дозвіл. На пересувні 

джерела: автомобілі, с/г, дорожні і будівельні машини, літаки дозвіл не потрібен. 

  

 Отримання дозволу на викиди передбачає проведення комплексу робіт на 

об’єкті та розробці технічної документації, а саме інвентаризації викидів 

(ідентифікація і картографування джерел викидів, вимірювання концентрації, 

паспорти ГОУ, розрахунок валових викидів і т.д.), яка оформлюється відповідним 

звітом.. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (обґрунтовуючі 

документи) – це документи, у яких проводиться порівняння отриманих результатів 

інвентаризації з нормативами викидів, визначається зона розсіювання викидів, 

інтенсивність викиду. На основі отриманого дозволу, суб’єкт господарювання сплачує 

екологічний податок згідно вимог Податкового кодексу.  Розробка згаданого 

комплекту документів проводиться спеціалізованою установою, внесеною у 

відповідний список Мінекології, яка має акредитовану вимірювальну лабораторію. 
  

 Хто надає послугу: Донецька обласна державна адміністрація (розпорядження 

та інформаційна картка). 

  

 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та центру 

надання адміністративних послуг: Донецька обласна державна адміністрація 84306, 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради 84313, 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 8. 

  

 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг: 

Донецька обласна державна адміністрація тел. (06264)2-04-55, Гаряча лінія 0-800-507-

506, E-mail: donoda@dn.gov.ua; веб-сайт; Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Краматорської міської ради: тел. (06264)7-30-73; (0626)48-54-34 

E-mail: cnap@krm.gov.ua, веб-сайт. 

 

 Як замовити послугу: документи подаються заявником особисто або 

http://ecoindustry.pro/sites/default/files/doci_include/rozporyadzhennya_oda_no_599-5-21_vid_17.06.2021_1.pdf
http://ecoindustry.pro/sites/default/files/doci_include/rozporyadzhennya_oda_no_599-5-21_vid_17.06.2021_1.pdf
https://krliman.gov.ua/uk/page/ekologiya
https://krm.gov.ua/tsentr-nadannyaadministratyvnyh-poslug/


поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг.  
  

 Хто може звернутися:ридична особа, фізична особа-підприємець. 
  

 Документи, що необхідно надати для отримання послуги 

 1) заява суб’єкта господарювання про видачу дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

 2) документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 

підготовлені відповідно до Інструкції (письмова та електронна форма); 

 3) відомості про розміщення в місцевих друкованих засобах масової інформації 

повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої 

держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій 

та окремих громадян, з урахуванням вимог, викладених у підпункті 2.18 пункту 2 

Інструкції; 

 4) повідомлення місцевої держадміністрації про наявність або відсутність 

зауважень громадських організацій. 

  

 Результат та способи отримання результату 

 1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

 2. Письмове повідомлення суб’єкта господарювання про відмову у видачі 

дозволу. 
  

 Як отримати рішення про видачу дозволу? 

 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами суб’єкту господарювання видається згідно з поданою заявою особисто 

заявникові або представнику за довіреністю, або надсилається заявникові поштою. 

 Відмова у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами видається заявникові або представнику за довіреністю, або надсилається 

заявникові поштою. 

 Письмове повідомлення суб’єкта господарювання про анулювання дозволу, 

письмове повідомлення суб’єкта господарювання про зупинення розгляду документів 

видається заявникові або представнику за довіреністю, або надсилається заявникові 

поштою.  

 

 За додатковою інформацією звертатися до відділу територіального розвитку 

виконавчого комітету Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. 

Незалежності, 46, 4 поверх. Телефон: 4-10-50. 


	Хто надає послугу: Донецька обласна державна адміністрація (розпорядження та інформаційна картка).
	Хто може звернутися:ридична особа, фізична особа-підприємець.
	Документи, що необхідно надати для отримання послуги
	Як отримати рішення про видачу дозволу?

