
.ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Управління екології  

та природних ресурсів Черкаської 

обласної державної адміністрації 

16.09.2021 № 34 
. 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги із затвердження реєстрової карти об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів 

 

Управління екології та природних ресурсів  

Черкаської обласної державної адміністрації  

 

Управління надання адміністративних послуг Департаменту управління справами  

та юридичного забезпечення Черкаської міської ради 

  

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету  

Ватутінської міської ради 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Звенигородської міської ради 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Канівської міської ради 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету  

Смілянської міської ради 

 

Відділ адміністративних та дозвільних процедур виконавчого комітету  

Уманської міської ради 
(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 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської 

обласної державної адміністрації  

вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008 

 

Управління надання адміністративних послуг 

Департаменту управління справами та юридичного 

забезпечення Черкаської міської ради 

вул. Благовісна, 170, м. Черкаси, 18002 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Ватутінської міської ради 

проспект Дружби, 8, м. Ватутіне, Звенигородський р-н 



2 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Звенигородської міської ради 

вул. Івана Сошенка, 47, м. Звенигородка, 

Звенигородський р-н 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

вул. Незалежності, 40, м. Золотоноша, 

Золотоніський р-н 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Канівської міської ради 

вул. Шевченка, 49, м. Канів, Черкаський р-н 

 

 Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Смілянської міської ради 

вул. Незалежності, 37, м. Сміла, Черкаський р-н 

Відділ адміністративних та дозвільних процедур 

виконавчого комітету Уманської міської ради  

  вул. Горького, 32/6, м. Умань, Уманський р-н 

 

 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

та центру надання 

адміністративних послуг 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської 

обласної державної адміністрації  

Режим роботи:  

понеділок - четвер: 0800-1700  

п’ятниця - 0800-1545 

 

Управління надання адміністративних послуг 

Департаменту управління справами та юридичного 

забезпечення Черкаської міської ради 

Режим роботи:  

понеділок, середа, п’ятниця: 0800-1700  

вівторок,  четвер: 0800-2000 

субота: 0800-1500 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Ватутінської міської ради 

Режим роботи:  

понеділок-вівторок: 0800-1500  

середа: 0800-2000  

четвер-п’ятниця: 0800-1500 

субота: 0800-1400 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Звенигородської міської ради 

Режим роботи:  
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понеділок, середа, п’ятниця: 0800-1700  

вівторок,  четвер: 0800-2000 

субота: 0800-1500 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

Режим роботи:  

понеділок-вівторок: 0900-1600  

середа: 0900-2000  

четвер-п’ятниця: 0900-1600 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Канівської міської ради 

Режим роботи:  

понеділок: 800-1630 

вівторок: 0800-2000  

середа-четвер: 800-1630 

п’ятниця: 800-1530 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Смілянської міської ради 

Режим роботи:  

понеділок-вівторок: 0900-1600  

середа: 0900-2000  

четвер-п’ятниця: 0900-1600 

субота: 0800-1530 

 

Відділ адміністративних та дозвільних процедур 

виконавчого комітету Уманської міської ради  

Режим роботи:  

понеділок-вівторок: 0800-1500  

середа: 0800-2000  

четвер-п’ятниця: 0800-2000 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

та центру надання  

 

адміністративних послуг 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської 

обласної державної адміністрації 

телефон/факс: (0472) 63-36-55 

адреса електронної пошти:38715482@mail.gov.ua, 

веб-сайту: http://сk-oda.gov.ua 

 

Управління надання адміністративних послуг 

Департаменту управління справами та юридичного 

забезпечення Черкаської міської ради 

тел.(0472) 33-07-01, тел./факс: (0472) 36-01-83 

адреса електронної пошти: cnap_cherkasy@ukr.net, 

веб-сайту: http://chmr.gov.ua  

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

http://сk-oda.gov.ua/
mailto:cnap_cherkasy@ukr.net
http://chmr.gov.ua/
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виконавчого комітету Ватутінської міської ради 

тел. (04740) 6-22-55, 063-934-54-32 

адреса електронної пошти: vat_admincnap@ukr.net 

веб-сайту: https://cutt.ly/YveL4A4 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Звенигородської міської ради 

тел. (04740) 2-20-60 

адреса електронної пошти:  zvenotgcnap@ukr.net 

веб-сайту: https://cutt.ly/nve7JNa 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

тел. (04737) 2-26-60 (04737) 2-37-70  

адреса електронної пошти:  

cnap_zolotonosha@ukr. net 

веб-сайту: https://cutt.ly/Uve6pK0 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Канівської міської ради 

тел.(04736) 3-17-78, (04736) 3-33-47 (04736), 3-18-54 

адреса електронної пошти: kaniv_cnap@ukr.netthe 

веб-сайту: https://cutt.ly/gvrqN5y 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Смілянської міської ради 

тел. (04733) 2-45-73 

адреса електронної пошти: dozvilniy@ukr.net 

веб-сайту: https://cutt.ly/uvrdXhD 

 

Відділ адміністративних та дозвільних процедур 

виконавчого комітету Уманської міської ради Відділ 

адміністративних та дозвільних процедур виконавчого 

комітету Уманської міської ради 

тел. (04744) 3-12-74 (04744) 3-08-66 

адреса електронної пошти: uman-cnap@ukr.net 
веб-сайту: https://cutt.ly/uvrjEDr 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закони України «Про відходи», «Про адміністративні 

послуги» 

 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 31.07.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів» (далі – Порядок), із змінами. 

 

mailto:vat_admincnap@ukr.net
mailto:zvenotgcnap@ukr.net
https://cutt.ly/uvrdXhD
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6. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999  

№ 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів та 

Інструкції щодо її складання», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18.03.1999 за № 169/3462 

(далі - Інструкція), із змінами. 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Звернення суб’єкта господарювання про затвердження 

реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів до суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Заява; 

заповнена реєстрова карта об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів в двох примірниках 

(одночасно в паперовій та електронній формі); 

відомості про погодження реєстрової карти об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів 

територіальним органом Держпродспоживслужби, 

згідно п.11 Порядку 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Документи подаються заявником особисто або 

поштовим відправленням через центр надання 

адміністративних послуг  

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

1 місяць з дня надходження документів 

12. Перелік підстав для 

відмови у державній 

реєстрації 

Виявлення в наданій реєстровій карті об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів неповних та/або 

недостовірних відомостей, не відповідність вимогам 

Інструкції  

13. Результат надання 

адміністративної послуги 

У разі затвердження реєстрової карти повертається: 

1. Лист про затвердження реєстрової карти об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів з 

повідомленням про включення об’єкта утворення 

відходів (ОУВ) та об’єкта оброблення та утилізації 

відходів (ООУВ) до реєстру.  

2. Затверджена реєстрова карта об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів в 1 примірнику. 

3. Висновок щодо ефективності діяльності і рівня 
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екологічної безпеки ОУВ та ООУВ. 

 

У разі незатвердження реєстрової карти повертається: 

1. Лист із зазначенням причини незатвердження 

реєстрової карти і встановленням терміну її повторного 

подання. 

2. Пакет поданих документів (реєстрова карта об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів в двох 

примірниках у паперовій та електронній формах; 

відомості про погодження реєстрової карти об'єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів 

територіальним органом Держпродспоживслужби) 

 

14. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Затверджена реєстрова карта об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів разом з висновком та 

листом про реєстрацію або пакет документів з листом із 

зазначенням причини незатвердження реєстрової карти 

видається згідно з поданою заявою особисто заявникові 

або представнику за довіреністю або надсилається 

заявникові поштою. 

 

 

 

 

  

Начальник                                Олена ЗВЯГІНЦЕВА 
 


