
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   Криворізької міської ради 
          Дніпропетровська область 
       

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  
 
 
 Про затвердження Положення 
 про видачу дозволу на експлуатацію 
 об’єкта  поводження  з  небезпечними 
 відходами 
 
 
              З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про відходи" 
та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, 
зменшення обсягів утворення відходів, упровадження економічного механізму 
природокористування, відповідно до рішення міської ради від 21.06.2006 № 16 
"Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, 
управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою", 
керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконком міської ради  вирішив:  
 
             1.Затвердити Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами (додаток) на період до визначення  
порядку надання цього дозволу на загальнодержавному рівні. 
      
            2.Управлінням розвитку підприємництва, екології, відділам 
інформатизації та якості, загальному виконкому міської ради (Рижкова І.О., 
Савінова І.Ф., Білогай О.Ю., Чорний В.А.),  редакції Криворізької міської  
комунальної газети "Червоний гірник" (Штельмах В.В.), комунальному 
підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф) забезпечити у 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової 
інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у 
підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток підприємництва"  про 
зміст цього рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської 
ради.  
 
             3. Управлінню екології виконкому міськради забезпечити виконання 
заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень   ре- 
зультативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз  
кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті 
"Червоний гірник" та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі 
Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 
 



            4. Контроль за виконанням рішення покласти  на першого заступника 
міського голови  Павлова К.Ю. 
                                           
 
 
 

                                                                                    Додаток  
                                                                                                              до проекту рішення    

                                                                                                                 виконкому міськради 
 
         

 
Положення   

 про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження 
 з небезпечними відходами 

 
1.Загальні положення 

 
        1.1. Це положення розроблено на виконання Закону України  "Про 
відходи". 
       1.2. Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами 
(надалі - дозвіл)  видається безоплатно  у формі листа за підписом заступника 
міського голови відповідно до розподілу обов'язків протягом 5 робочих днів з 
дати одержання заяви та пакета документів  від адміністратора. 
 
 
 

2. Перелік  документів для отримання дозволу 
 
 

      2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на 
експлуатацію об’єкта поводження з  небезпечними відходами,  надає до 
виконкому міськради через адміністратора муніципального бюро апарату 
міської ради і виконкому або безпосередньо за зверненням до представника 
управління екології виконкому міськради  у дозвільному центрі  (за власним 
вибором) відповідну заяву з копіями документів: 

-  наказу про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з  
   відходами ;   
        -  розрахунків на утворення та розміщення відходів по формі проекту                   
   ліміту;                         

 -   інформацій: 
      · про наявність спеціально відведених в установленому законодавством  
порядку місць чи об’єктів розміщення відходів; 
       · стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки;  
____________________________________________________________________ 
Примітка: визначення основних термінів згідно з Законом України "Про відходи": 



небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні 
властивості, які створюють або можуть створювати значну небезпеку для навколишнього 
природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів 
поводження з ними;    
об'єкти поводження з відходами – місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів. 
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       - даних лабораторних досліджень спеціалізованих закладів про склад і 
властивості відходів , що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для 
навколишнього  природного середовища та здоров’я  людини; 
       - витягу з матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище про  обсяги   
утворення відходів; 

 -  довідок про: 
·  питомі показники утворення відходів;   

      · наявність установок (потужностей) з видалення та утилізації відходів; 
      · фактичне утворення і розміщення промислових  ( побутових) відходів  на 
підприємстві за минулий рік; 
      ·   нормативно - допустимі обсяги утворення відходів;  
      -  договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам; 
      - висновків санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів  
поводження з  відходами; 
      - звіту про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за   
попередній рік; 
         - перспективного плану заходів у сфері поводження з відходами,      
спрямованого на зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх 
негативному  впливу на навколишнє природне середовище  та здоров’я людини 
. 
        2.2. До заяви щодо отримання дозволу  додаються відомості про державну 
реєстрацію суб’єкта господарювання, про право  користування земельною  
ділянкою. 
      
 

3. Порядок розгляду документів 
 

 
         3.1.   Управління екології виконкому міськради впродовж 5 днів після 
отримання заяви про намір отримати дозвіл на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами розглядає наданий пакет документів, які 
зазначені у п. 2.1,  і у разі  звернення суб'єкта господарювання за 
вищезазначеним дозволом вперше, при збільшенні обсягів утворення відходів, 
влаштуванні нових місць зберігання, здійснює обстеження  об’єкта  з виїздом 
на місце  та складанням відповідного акта. 
 
 



 
 
 
 
 

Аналіз 
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта - рішення  

виконкому Криворізької міської ради 
“Про затвердження  Положення про видачу дозволу на експлуатацію 

об’єкта поводження  з небезпечними  відходами” 
 
 

         1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин, а також оцінки 
важливості цієї проблеми. 
 
         Згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.08.2002 № 1218 
"Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на 
утворення та розміщення відходів" суб'єктам господарювання    для отримання  
лімітів на утворення і розміщення  відходів необхідний  дозвіл на експлуатацію 
об'єктів поводження з небезпечними відходами, який  видається органом 
місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством.  
         Проблема полягає в тому, що на теперішній час порядок надання 
зазначеного дозволу на загальнодержавному рівні не визначено.  

     Прийняття  регуляторного акта - рішення виконкому  міської ради “Про 
затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єктів 
поводження  з небезпечними  відходами” дасть змогу привести процедуру 
надання дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами    
відповідно до  вимог чинного законодавства та забезпечити прозорість і ясність 
здійснення цієї процедури. 

 
     2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   за 
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
 
         Визначена проблема не може бути розв’язана  за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження виконкомом 
Криворізької міської ради Положення про видачу дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відходами, необхідність якого обумовлена  
Законом України “Про відходи” та Постановою Кабінету  Міністрів України від 
03.08.2002  № 1218 “Про затвердження  Порядку розроблення, затвердження і 
перегляду лімітів на утворення  та розміщення відходів”. 
        У разі незапровадження регуляторного акта суб'єкти господарювання 
будуть позбавлені можливості отримувати ліміти  на утворення та розміщення 
відходів. 

 



          3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   
за допомогою діючого регуляторного акта. 
 
       Станом на 19.06.2008 відсутній діючий регуляторний акт, за допомогою   
якого може бути розв'язана визначена проблема.  
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4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії 
регуляторного акта. 

 
     При подальшій дії цього рішення виконкому міськради очікуються наступні 
вигоди: 
      - у сфері інтересів громади – запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища відходами ; 
     - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – створення умов для  
отримання лімітів  на утворення і розміщення відходів ; 
    - у сфері інтересів держави – впровадження економічного  механізму 
природокористування . 

       Суб'єкти   господарювання, які отримають  дозволи  на експлуатацію  
об'єктів поводження  з небезпечними відходами,   внаслідок цього матимуть 
можливість отримати  ліміти на їх утворення  та розміщення.      
       При впровадженні  зазначеного  проекту рішення відсутні додаткові 
витрати у всіх сферах інтересів міської громади, суб’єктів господарської 
діяльності  та держави. 
 

5. Визначення цілей державного регулювання. 
 

          Метою  регуляторного акта є визначення порядку надання дозволу на 
експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами, як того вимагає  
Закон України "Про відходи" і який до цього часу не визначений на 
законодавчому рівні. 

Зазначений  дозвіл входить до пакета документів, який щорічно більше 100 
суб'єктів господарювання мають подавати до Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області  для 
отримання лімітів на утворення і розміщення відходів.  

Невидача дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними  
відходами є підставою для відмови суб'єктам господарювання у розгляді пакета 
документів, безлімітного утворення відходів виробничої діяльності та 
забруднення ними навколишнього природного середовища. 

Крім того за порушення вимог чинного законодавства до суб'єктів 
господарювання Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській 
області буде вжито відповідних адміністративних санкцій. Збір за забруднення  



навколишнього природного середовища стягуватиметься у 5-тикратному 
розмірі. 

 
            6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 
 
        Альтернативним способом досягнення визначених цілей могло б бути 
затвердження процедури видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з 
небезпечними відходами на загальнодержавному рівні. На теперішній час 
термін внесення змін і доповнень до існуючої нормативно-правової бази не 
встановлено.  
        Затвердження  порядку видачі   дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними  відходами  є  найбільш  досконалим  способом  
досягнення встановлених цілей. Перевага запропонованого способу полягає, 
насамперед,  у  забезпеченні  упорядкованого  механізму дозвільної процедури .  
        Іншим альтернативним способом  є існуючий стан,  що полягає у  
відсутності визначеного процесу видачі дозволу. Невидача дозволів на 
експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними  відходами   є підставою для 
відмови     суб'єктам    господарювання   з боку Державного управління охорони  
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області у 
затвердженні лімітів на утворення та розміщення відходів.  
 
     7.   Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановле-  
иих цілей.   

Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу здійснювати 
процедуру надання дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з 
небезпечними  відходами прозоро, з урахуванням інтересів суб'єктів 
господарювання, а також забезпечить  експлуатацію об'єктів поводження з 
небезпечними відходами з дотриманням вимог природоохоронного 
законодавства.    
 

8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 
        З прийняттям запропонованого регуляторного акта буде досягнуто 
розв'язання визначеної проблеми через упровадження механізму надання 
дозволу.  
 

9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 
         У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення 
встановлених цілей через упорядкування процедури надання дозволу на 
експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами та приведення її  



відповідно до вимог чинного законодавства у  дозвільній сфері. Дозвіл видається  
виконкомом міськради після перевірки  наданого пакета документів і в окремих 
випадках обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами з виїздом на 
місце. Це спонукатиме суб’єктів господарської діяльності до дотримання вимог 
природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами. 

4 
 

10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави. 

 
Досягнення встановлених цілей не залежить від витрат суб'єктів 

господарювання,  громади і держави та не супроводжується ними. 
 

11. Обґрунтування щодо  вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні витрати 
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені. 

           Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта,  не можуть 
бути  визначені кількісно. Серед якісних показників до вигод належить  
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища  шляхом 
забезпечення експлуатації  об'єкта поводження з небезпечними відходами  
відповідно  до вимог природоохоронного  законодавства. 
            Отримання дозволу на експлуатацію об’єкта  поводження з небезпечними  
відходами  є економічно вигідним для суб’єктів господарювання, що мають 
намір експлуатувати зазначені об’єкти. Отримання дозволу надасть  
безперешкодний доступ до отримання лімітів на відходи.  
 

12. Оцінка можливості впровадження  та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 
особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

 
         Впровадження регуляторного акта та виконання його вимог не залежить 
від ресурсів органів місцевого самоврядування,  фізичних та юридичних осіб. 
 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 

 
         Єдиним зовнішнім чинником, який може вплинути на дію 
запропонованого регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства у  
сфері поводження з відходами. При їх виникненні регуляторний акт 
підлягатиме  коригуванню. 
 
      14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного  
акта.  



          Термін дії запропонованого  регуляторного акта  встановлюється до 
прийняття порядку надання дозволу на експлуатацію об'єктів поводження з 
небезпечними відходами на загальнодержавному рівні. 
        У разі потреби до регуляторного акта  вноситимуться  зміни  за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 
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15.  Визначення показників результативності регуляторного акта. 
       Якісними показниками результативності цього регуляторного акта є: 
         - дотримання суб'єктами господарювання вимог  природоохоронного 
законодавства у сфері поводження з відходами ; 
       - запобігання забрудненню навколишнього природного середовища 
відходами. 

        До кількісних показників його  результативності належить кількість 
виданих дозволів, яка  за результатами моніторингу за роками склала:  
       2006 рік – 70 дозволів; 
       2007 рік – 78 дозволів; 
       2008 (станом на 12.06.2008) – 82 дозволи.   

 До переліку підприємств – забруднювачів відходами навколишнього 
природного середовища  належать 109 суб'єктів господарювання. Очікується, 
що всі вони, у зв'язку з необхідністю отримання лімітів, звернуться у 
поточному році до виконкому міськради за отриманням дозволу.  

 
        16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта у разі  його  
прийняття. 
 
       Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно 
відстежуватись управлінням екології виконкому міськради шляхом ведення 
обліку видачі дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними  
відходами. 
 
 
       Розробник проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до 
нього  - управління екології виконкому міської ради (каб.№ 408, тел.92-13-63). 
 

 
 

Заступник начальника  управління екології                                       І.Савінова 
 
 
 


