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Терміни та визначення 

  

 

Термін Визначення 
API Application Programming Interface 
BPMN Business Process Model and Notation 
JSON JavaScript Object Notation 

ЄДР 
Єдиний державний реєстр юридичних    
осіб, фізичних осіб підприємців та     
громадських формувань  

ІТС Інформаційно-телекомунікаційна 
система 

КЕП Кваліфікований електронний підпис 

Заявник 

Установи, організації, заклади та    
фахівці, що працюють у сфері захисту      
довкілля, суб’єкти господарювання,   
підприємства, що провадять свою    
діяльність на території України. 

Міндовкілля Міністерство захисту довкілля та    
природних ресурсів України 

Портал Дія Єдиний державний веб-портал надання    
електронних послуг 

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади 
ЕКГ Електронний кабінет громадянина 

ДСНС Державна служба України з    
надзвичайних ситуацій 

ТТН Товарно-транспортна накладна 
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1. Загальні відомості про зміст робіт 
 

1.1. Повне найменування 
 

Повне найменування: послуги з модернізації платформи управління       
електронними послугами, що є складовою Єдиного державного веб-порталу        
електронних послуг “Портал Дія”, в частині розробки шести електронних сервісів          
у сфері захисту довкілля. 

1.1.1. Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть         
справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів           
та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

1.1.2. Подання декларації про відходи. 
1.1.3. Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, що       

включені до Зеленого переліку відходів. 
1.1.4. Затвердження та видача величин фонових концентрацій. 
1.1.5. Видача лісорубного квитка. 
1.1.6. Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з        

них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.  
 
1.2. Найменування замовника та набувача 

 
Замовник послуг: Фонд “Євразія” в рамках виконання проекту міжнародної         

технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та         
послугах /TAPAS” (далі – Замовник послуг). 

Набувач: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,        
Міністерство цифрової трансформації України, державне підприємство “ДІЯ”. 

 
1.3. Термін надання послуг 

 
Три місяці з дати підписання договору. 
 
1.4. Джерело та порядок фінансування  

 
Розробка системи фінансується Фондом “Євразія” в рамках виконання        

проекту міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у        
державному управлінні та послугах (TAPAS)”. 
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1.5. Порядок оформлення та пред’явлення Замовнику результатів  
 

Розробник після завершення робіт передає Набувачу результати розробки, а саме: 
● фінансовий акт приймання-передачі наданих послуг (у двох екземплярах); 
● акт приймання-передачі результатів програмування (у двох екземплярах). 

 
2. Призначення та цілі цифровізації публічних послуг 

 
Призначенням цифровізації публічних послуг є: 
 
2.1. Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть         

справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,          
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне         
повітря. 

 
2.1.1. Облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив         

на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих           
речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

2.1.2. Створення реєстру забруднювачів атмосферного повітря та бази       
даних за їх викидами в атмосферне повітря. 

2.1.3. Узгодження потенційних викидів в атмосферне повітря з екологічним        
податком та статистичними звітами  підприємств-забруднювачів. 

 
2.2. Подання декларації про відходи. 

 
2.2.1. Створення електронної системи обліку та моніторингу життєвого       

циклу відходів для аналізу, оперативного реагування, прогнозу, прийняття        
управлінських рішень, звітності та планування. 

 
2.3. Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, що       

включені до Зеленого переліку відходів. 
 

2.3.1. Облік об'ємів транскордонного перевезення відходів, що включені до        
Зеленого переліку відходів. 

2.3.2. Створення реєстру перевізників відходів, що включені до Зеленого        
переліку відходів. 

2.3.3. Необхідність моніторингу та контролю об'ємів і видів відходів при         
перетині кордону. 
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2.4. Затвердження та видачі величин фонових концентрацій. 

 
2.4.1. Створення бази даних фонових концентрацій забруднюючих речовин       

в атмосферному повітрі з прив'язкою до державного класифікатору об'єктів         
адміністративно-територіального устрою України. 

 
2.5. Видача лісорубного квитка. 

 
2.5.1. Оформлення заявки на видачу лісорубного квитка лісокористувачем та         

отримання повідомлення щодо успішного погодження заявки лісокористувачем. 
2.5.2. Ануляція лісорубного квитка лісокористувачем. 
2.5.3. Зміна відправленого лісорубного квитка лісокористувачем із вказанням        

причини внесення змін. 
2.5.4. Пролонгація існуючого лісорубного квитка. 
2.5.5. Додавання ділянки при створенні лісорубного квитка 
2.5.5.1. Можливість вибору кварталу або створення  виділу. 
2.5.5.2. Можливість вибору категорії лісів, систему та тип рубки, вказати          

площу ділянки, вік насаджень.  
2.5.6. Формування польової перелікової відомості при створенні       

лісорубного квитка. 
2.5.7. Формування матеріально-грошової оцінки при додаванні лісорубного       

квитка. 
2.5.7.1. Розрахувати матеріально-грошову оцінку лісосіки, а саме: породи,        

розряду висот і кількості дерев з урахуванням діаметру, відповідно до          
сортиментних таблиць. 

 
 
2.6. Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та      

виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.  
 

2.6.1. Оформлення сертифікату походження деревини експортером. 
2.6.2.Отримання повідомлення щодо успішного погодження заявки      

експортером. 
2.6.3. Відправлення заявки на ануляцію сертифіката експортером. 
2.6.4. Друк оформленого сертифіката. 
2.6.5. Додавання контрагента для експортних операцій при роботі із         

сертифікатами походження лісоматеріалів. 
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Головними цілями створення Сервісів є: 
Підвищення доступності та зручності отримання послуг у сфері захисту         

довкілля. 
Підвищення прозорості надання адміністративних послуг у сфері захисту        

довкілля. 
Забезпечення відкритості та доступності інформації (даних). 
Підвищення підзвітності галузі, зменшення зловживань та подолання       

корупційних ризиків. 
Забезпечення електронної взаємодії між державними органами, органами       

місцевого самоврядування з метою надання адміністративних послуг. 
 

3. Характеристика об’єкту автоматизації 
 
Об'єктом автоматизації є центральні органи виконавчої влади: Міністерство        

захисту довкілля та природних ресурсів, обласні державні адміністрації,        
Державне агентство лісових ресурсів та його територіальні органи. 

Предметом автоматизації виступають процеси з оброблення онлайн заявок        
від установ, організацій, закладів та фахівців, що працюють у сфері захисту           
довкілля, а саме: 

взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити          
шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів            
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря; 

подання декларацій про відходи суб'єктами господарювання, що їх        
утворюють; 

видача висновку на транскордонне перевезення відходів, що включені до         
Зеленого переліку відходів для перевізників, експортерів та імпортерів товарів; 

видачі величин фонових концентрацій суб'єктам господарювання об'єкти       
яких будуються, реконструюються, підлягають технічному переобладнанню для       
оцінки впливу на довкілля; 

видачі лісорубних квитків власникам лісів або постійним лісокористувачам        
на заготівлю деревини; 

видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них         
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.  
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4. Вимоги до Сервісів 
 

4.1. Вимоги до Сервісів в цілому 
 

Загальні вимоги до сервісів: 
● зручні і зрозумілі інтерфейси для користувачів з підказками; 
● інформаційну взаємодію з реєстрами з використанням Системи електронної        

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»: ЄДР,       
проміжне мережеве програмне забезпечення для передачі даних між        
ланками системи, веб-додатки ДП ЛІАЦ (у випадку наявності такої         
технічної можливості на період дії контракту); 

● подачу заяви на отримання послуг; 
● отримання результату надання адміністративної послуги в інтерфейсі       

порталу; 
● логування дій користувачів електронних послуг; 
● можливість збору статистичних даних за такими показниками: кількість        

створених чернеток, кількість поданих заявок, кількість схвалених заявок,        
кількість відхилених заявок.  

● масштабованість рішення як горизонтально, так і вертикально. 
 
Відомості, необхідні для надання електронних послуг, які заповнює        

користувач, повинні проходити перевірку з даними, які зберігаються у         
відповідних реєстрах, шляхом інформаційної взаємодії Порталу Дія із        
електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами органів       
державної влади, зокрема: 

 

 

Власник Абревіатура
  

Повна назва Відомості 

Міністерство 
Юстиції 
України 

ЄДР Єдиний державного 
реєстр юридичних 

осіб, фізичних 
осіб-підприємців та 

громадських 
формувань 

Здійснення або припинення 
здійснення юридичною 

особою підприємницької 
діяльності 

Відомості про юридичну 
особу. 
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ДП “ЛІАЦ” lk.ukrforest. 
com.ua 

Галузева 
інформаційно- 

телекомунікаційна 
система 

“Електронний облік 
деревини. Єдиний 
державний реєстр 

лісорубних 
квитків” 

Це реєстр дозвільних 
документів, які дають право 
здійснювати господарську 

діяльність, пов'язану із 
заготівлею деревини. 

                  Довідники: 
●  Області 
●  Постійні 

лісокористувачі 
● Лісництва 
● Квартали 
● Виділи 
● Ділянки 
● Системи та типи 

рубок 
● Способи обліку 
●  Категорії лісів 
●  Способи очищення 

Використання довідників 
системи та передача заявок 
для зберігання у реєстрі. 

ДП “ЛІАЦ” crt.ukrforest. 
com.ua 

Галузева 
інформаційно- 

телекомунікаційна 
система 

“Електронний облік 
деревини. 

Сертифікат 
походження 

лісоматеріалів” 

Сертифiкат про походження 
лiсоматерiалiв 

Довідники: 
● Контрагенти і 

організації 
● Умови поставки 
● Породи 
● Групи діаметрів 
● Реєстр ТТН 

Використання довідників 
системи та передача заявок 
для зберігання у реєстрі. 
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Обробка заявок, які надійшли з Порталу Дія має відбуватися в електронному           

кабінеті посадової особи, яка має відповідні повноваження на таке опрацювання.          
Доступ до електронного кабінету має здійснюватися за допомогою КЕП         
відповідного співробітника.  

Доступ до створюваних електронних сервісів зовнішніми користувачами       
повинен надаватися з автоматизованих робочих місць на базі персональних         
комп’ютерів, ноутбуків, планшетів або смартфонів, підключених до мережі        
Інтернет. Для роботи з електронними послугами зовнішнім користувачам        
необхідно мати встановлений та налаштований один із сучасних веб-браузерів. 

Користувачем електронних сервісів є будь-яка фізична або юридична особа,         
що виступає Замовником послуг. 

 
Створювані електронні сервіси повинні відповідати наступним вимогам: 

а. відповідність функціоналу інтерфейсу електронних послуг сучасним      
вимогам (інтерфейс повинен мати звичний для користувача вигляд та набір          
команд тощо); 

в. адаптивний дизайн; 
с. відповідність офіційному дизайн-коду Порталу Дія (http://diia.gov.ua/); 
d. підтримувати можливість обміну даними через інтерфейси взаємодії. 
 
4.2. Загальна архітектура рішення 
 
a. Створення електронних послуг реалізується на Порталі Дія через        

панель адміністрування Порталу.  
b. Кожна послуга - це бізнес процес, який верхньорівнево описується за          

допомогою нотації BPMN у конструкторі процесів Порталу Дія. Головна мета          
цього кроку описати потоки даних та оформити загальне уявлення про алгоритм           
реалізації послуги. 

c. Бізнес процес складається з логічно завершених блоків. Кожен з блоків          
відповідно до свого типу виконує наступну функціональність: 

● Початок та завершення процесу; 

 

ДП “ЛІАЦ” ЕОД Електронний облік 
деревини 

Інформація щодо ведення 
електронного обліку 

деревини на підприємствах 
лісового господарства 

України 

http://diia.gov.ua/
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● Заповнення форми користувача та формування документа чи заяви        
підписаної КЕП; 

● Шлюз, для виконання логічних операцій; 
● Повідомлення. 
 

Для конфігурації блоку:  
a. необхідно мати базові навички програмування на JavaScript - для того          

щоб описувати поведінку в середині блоку. Мати можливість звернутися до          
реєстрів для отримання, чи запису даних. Описати умови переходів для шлюзів; 

b. володіти HTML і CSS - для формування друкованих форм, чи          
візуальних елементів інтерфейсу користувача; 

c. знати нотацію JSON - для опису схеми блоку, необхідних кроків для           
заповнення форми, опису полів даних. 

Для конфігурації блоку використовується розроблений для платформи       
Порталу Дія фреймворк. Фреймворк заснований на нотації JSON з переліком          
необхідних контролів для реалізації послуг.  

 
4.3 Вимоги до гарантійної підтримки 
 
Все програмне забезпечення (конфігурації), яке буде розгорнуто при        

реалізації сервісів має забезпечуватись гарантійною підтримкою (виправлення       
помилок програмного забезпечення та оновлення версій) протягом 1 (одного)         
календарного місяця з дати розгортання електронних сервісів. 

Вартість такої гарантійної підтримки має включатись до вартості послуг з          
розробки сервісів. 

 
4.4. Вимоги до надійності програмного забезпечення Порталу та       

збереженості інформації 
 
Створювані сервіси повинні використовувати механізми ідентифікації і       

перевірки дійсності (автентифікації) із застосуванням бібліотек криптографічного       
перетворення або аналогічних механізмів, реалізованих на сервісі id.gov.ua 

У випадку виникнення непередбачених критичних ситуацій, аварій, відмов        
технічних засобів (у тому числі зникнення напруги), збоїв у роботі          
загальносистемного програмного забезпечення, збоїв у роботі бази даних або         
інших технічних проблем, що виникли на Порталі Дія сервіси повинні мати           
можливість відтворення своєї працездатності з резервний копій за короткий         
проміжок часу та з мінімальними втратами інформації. 
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У випадку відсутності доступу до зовнішніх сервісів сервіси повинні         
відображати відповідне повідомлення користувачу Порталу.  

 
4.5. Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного обміну         

між компонентами системи 
 
Передача інформації між компонентами системи має виконуватись       

стандартними протоколами на рівні програмного забезпечення або на рівні         
платформи (системи керування базами даних, веб-серверів, тощо). 

 
4.6.  Вимоги до режимів функціонування системи 
 
Електронні сервіси повинні функціонувати в режимі 24/7 (24 години на добу           

7 днів на тиждень) без необхідності зупинки роботи Порталу Дія для проведення            
планового регламентного технічного обслуговування. 

 
4.7. Вимоги до журналювання в системі 

 
Діагностування роботи електронних сервісів повинно забезпечуватись      

протоколюванням роботи, як на рівні платформи (системи керування базами         
даних, веб-серверу, операційних систем, тощо), так і на рівні створеного          
прикладного програмного забезпечення (log-файли пошукових запитів, log-файли       
помилок). 

 
4.8.  Вимоги до інформаційного забезпечення 

 
Інформаційне забезпечення електронних послуг повинно відповідати      

наступним вимогам: цілісність; вірогідність; контроль; захист від       
несанкціонованого доступу; гнучкість; стандартизація та уніфікація; адаптивність;       
мінімізація введення та виведення інформації. 

 
4.9.  Вимоги до лінгвістичного забезпечення 

 
Інтерфейс користувачів та інформаційні повідомлення повинні бути виконані        

українською мовою.  
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4.10.  Вимоги до прикладного програмного забезпечення 
 

Прикладне програмне забезпечення повинно базуватись на використанні       
вільно розповсюджуваного програмного забезпечення, яке не потребує придбання        
ліцензій у разі некомерційного використання. 

 
4.11.  Вимоги до організаційного забезпечення 

 
Для забезпечення якісного надання Послуг сторонами, у період їх надання,          

здійснюються такі заходи: 
Набувачем буде надано Виконавцю необхідні для створення електронних        

послуг матеріали. 
Набувачем буде забезпечено функціонування існуючого     

програмно-технічного комплексу. 

5. Вимоги до цифровізації публічних сервісів 

 
1.1. Загальні вимоги 

 
Електронні сервіси розробляються по модульному принципу, тобто система        

складається з окремих модулів, кожен з яких реалізує певний набір функцій,           
притаманних виключно йому. 

Електронні сервіси повинні бути інтегровані на Портал Дія, як послуги, що           
надаються порталом. 

 
1.2. Отримання електронних послуг 

 
1.2.1. Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть         

справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,          
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне         
повітря. 

Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи,         
ФОП, яка бажає подати заявку на взяття на державний облік об'єктів, які            
справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан           
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в          
атмосферне повітря. 

Передумова: у замовника у викидах присутня хоча б одна забруднююча          
речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує          
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величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень         
потенційних викидів за якими здійснюється державний облік. 

Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити          
шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів            
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря здійснює        
Міндовкілля. 

Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити          
шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів            
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря” зі списку. 

2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          
отримання даних про об’єкт: 

a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           
подача заявки замовником; 

b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            
реєстру. 

3. Заявник вказує інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин,         
що викидаються в атмосферне повітря за технологічними процесами (дані за          
видами забруднюючих речовин підтягуються з довідника), номер листа про         
реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин, дані про         
геодезичні координати об’єкта. Додає скановану копію технічного звіту з         
визначення геодезичних координат географічного центру (центроїда). 

Після початку заповнення форми статус документу повинен змінитися на         
«Чернетка». Замовник повинен мати змогу збереження відомостей до чернетки на          
будь-якому етапі заповнення форми.  

4. Заявник вказує дані про керівника (РНОКПП, електронну пошту та         
ПІБ), якщо заявником є уповноважена особа. 

5. Портал формує pdf заяви за довільною форму з урахуванням передачі          
всієї необхідної інформації. 

6. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд до          
Міндовкілля. Якщо заявником є уповноважена особа, тоді на електронну пошту          
керівника Портал відправляє посилання на документ, який необхідно підписати. 

7. Портал відправляє заявку на розгляд до співробітника Міндовкілля. 
8. Портал змінює статус у кабінеті заявника на “Відправлено на розгляд”. 
Після опрацювання заявки співробітником Міндовкілля статус у кабінеті        

зміниться на відповідний та на електронну пошту буде відправлено повідомлення          
про зміну статусу та подальші дії заявника. Якщо об’єкт було взято на державний             

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
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облік, тоді у кабінет заявника надійде Лист-повідомлення про взяття об’єкта на           
державний облік з вказанням номеру постановки на державний облік. 

Під час заповнення форми відомості, що вносяться заявником, проходять         
низку перевірок, а саме: 

якщо у викидах об'єкта присутня хоча б одна забруднююча речовина (або           
група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину,         
зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних         
викидів, за якими здійснюється державний облік. 

номер листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих         
речовин верифікується з відповідного реєстру (у разі наявності реєстру на момент           
автоматизації послуги); 

достовірність геодезичних координат об’єкта географічного центру      
(центроїда) підтверджується із відповідного реєстру (у разі наявності реєстру на          
момент автоматизації послуги). 

За результатами обробки заяви має створюватися відповідний запис в реєстрі          
забруднювачів атмосферного повітря та бази даних за їх викидами в атмосферне           
повітря. 

 
Коригування видів та обсягів викидів  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи,         

ФОП. 
Передумова: об’єкт зареєстровано в реєстрі об’єктів, які взяті на державний           

облік. 
Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Коригування видів та обсягів викидів” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про об’єкт: 
a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           

подача заявки замовником; 
b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            

реєстру. 
3. Заявник вказує реєстраційний номер взяття на державний облік. 
4. Портал відправляє запит до реєстру для перевірки наявності: 
a. Якщо дані не знайдено, тоді блокує перехід на наступний крок та           

відображає відповідне повідомлення замовнику; 
b. Якщо дані знайдено, тоді повертає всю інформацію за заявкою на          

взяття на державний облік об’єкта, видів та обсягів забруднюючих речовин, що           

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
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викидаються в атмосферне повітря. 

5. Заявник вносить необхідні зміни у дані. 
6. Заявник вказує дані про керівника (РНОКПП, електронну пошту та         

ПІБ), якщо заявником є уповноважена особа. 
7. Портал формує pdf заяви за довільною форму з урахуванням передачі          

всієї необхідної інформації. 
8. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд до          

Міндовкілля. Якщо заявником є уповноважена особа, тоді на електронну пошту          
керівника Портал відправляє посилання на документ, який необхідно підписати. 

9. Портал відправляє заявку на розгляд до співробітника Міндовкілля. 
10. Портал змінює статус у кабінеті заявника на “Відправлено на розгляд”. 
Після опрацювання заявки співробітником Міндовкілля статус у кабінеті        

зміниться на відповідний та на електронну пошту буде відправлено повідомлення          
про зміну статусу та подальші дії заявника. У разі позитивного сценарію у кабінет             
заявника надійде Лист-повідомлення про коригування видів та обсягів викидів. 

 
Зняття з державного обліку  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи,         

ФОП. 
Передумова: об’єкт зареєстровано в реєстрі об’єктів, які взяті на державний           

облік. 
Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Зняття з державного обліку” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про об’єкт: 
a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           

подача заявки замовником; 
b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            

реєстру. 
3. Заявник вказує реєстраційний номер взяття на державний облік. 
4. Портал відправляє запит до реєстру для перевірки наявності: 
a. Якщо дані не знайдено, тоді блокує перехід на наступний крок та           

відображає відповідне повідомлення замовнику; 
b. Якщо дані знайдено, тоді повертає всю інформацію за заявкою на          

взяття на державний облік об’єкта, видів та обсягів забруднюючих речовин, що           
викидаються в атмосферне повітря. 

5. Заявник вказує пояснення причини зменшення викидів. 
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6. Заявник вказує дані про керівника (РНОКПП, електронну пошту та         
ПІБ), якщо заявником є уповноважена особа. 

7. Портал формує pdf заяви за довільною форму з урахуванням передачі          
всієї необхідної інформації. 

8. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд до          
Міндовкілля. Якщо заявником є уповноважена особа, тоді на електронну пошту          
керівника Портал відправляє посилання на документ, який необхідно підписати. 

9. Портал відправляє заявку на розгляд до співробітника Міндовкілля. 
10. Портал змінює статус у кабінеті заявника на “Відправлено на розгляд”. 
Після опрацювання заявки співробітником Міндовкілля статус у кабінеті        

зміниться на відповідний та на електронну пошту буде відправлено повідомлення          
про зміну статусу та подальші дії заявника. Якщо об’єкт було знято з державного             
обліку, тоді у кабінет заявника надійде Лист-повідомлення про зняття з          
державного обліку. 

 
1.2.2. Декларація про відходи  

 
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи,         

ФОП.  
Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Декларація про відходи” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної        

особи/РНОКПП фізичної особи підприємця для отримання даних про суб’єкт         
господарювання: 

a. Якщо дана юридична/фізична особа не була знайдена у ЄДР, тоді          
блокується подача заявки замовником; 

b. Якщо дана юридична/фізична особа була знайдена у ЄДР, тоді         
отримуємо дані з реєстру. 

3. Заявник вказує наступну інформацію на формі: 

 

Назва атрибуту Тип Редагуван
ня 

Опис 

Фактичне місце 
розташування 

об’єкту 

Довідн
ик 

Так Довідник АТУ(Область, район, 
місто/населений пункт).  

Електронна пошта рядок Ні Електронна пошта замовника, 
автоматично заповнюється 

значенням с ЕКГ. 
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Номер телефона рядок Ні Електронна пошта замовника, 
автоматично заповнюється 

значенням с ЕКГ. 
Звітний рік рядок Так  

Відомості про відходи (дані цього блоку додаються стільки разів, скільки видів 
відходів необхідно задекларувати) 
Назва відходу за ДК 
005-96 

Довідн
ик 

Так  

Уточнююча назва 
відходу 

рядок Так Вказується уточнююча назва 
відходу, якщо вона відрізняється від 

назви у довіднику 
Клас небезпеки Довідн

ик 
Так  

Накопичено на 
початок звітного 
року, т 

рядок Так  

Обсяг утворення у 
звітному році, т 

рядок Так  

Обсяг утворення у 
поточному році 
(прогноз), т 

рядок Так  

Суб’єкт 
господарювання, 
якому передаються 
відходи 

Довідн
ик 

Так  

Кількість переданих 
відходів у звітному 
році, т 

рядок Так  

Передано для 
здійснення операції 
з відходами 

Довідн
ик 

Так  

Опис операції з 
відходами 

рядок Так Вказується уточнююча інформація, 
якщо у “Передано для здійснення 

операції з відходами” немає повної 
інформації. 

Усього: Підраховується сума за всіма показниками відповідного 
атрибуту у блоці “Відомості про відходи” 

Накопичено на 
початок звітного 
року, т 

рядок Ні Розраховується автоматично. 

Обсяг утворення у 
звітному році, т 

рядок Ні Розраховується автоматично. 
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Обсяг утворення у 
поточному році 
(прогноз), т 

рядок Ні Розраховується автоматично. 

Кількість переданих 
відходів у звітному 
році, т 
 

рядок Ні Розраховується автоматично. 

Показник загального утворення відходів (кожне значення атрибуту 
розраховується автоматично для звітного року та поточного) 
Фактичний / 
прогнозний обсяг 
утворення вiдходiв I 
класу небезпеки, т 

рядок Ні За звітний рік - сума значень “Обсяг 
утворення у звітному році, т” 

відходів, у яких “Клас небезпеки”=І 
За поточний рік - сума значень 

“Обсяг утворення у поточному році 
(прогноз), т” відходів, у яких “Клас 

небезпеки”=І 
Фактичний / 
прогнозний обсяг 
утворення вiдходiв 
II класу небезпеки, 
т 

рядок Ні За звітний рік - сума значень “Обсяг 
утворення у звітному році, т” 

відходів, у яких “Клас небезпеки”=ІІ 
За поточний рік - сума значень 

“Обсяг утворення у поточному році 
(прогноз), т” відходів, у яких “Клас 

небезпеки”=ІІ 
Фактичний / 
прогнозний обсяг 
утворення вiдходiв 
III класу небезпеки, 
т 

рядок Ні За звітний рік - сума значень “Обсяг 
утворення у звітному році, т” 

відходів, у яких “Клас 
небезпеки”=ІІІ 

За поточний рік - сума значень 
“Обсяг утворення у поточному році 
(прогноз), т” відходів, у яких “Клас 

небезпеки”=ІІІ 
Фактичний / 
прогнозний обсяг 
утворення вiдходiв 
IV класу небезпеки, 
т 

рядок Ні За звітний рік - сума значень “Обсяг 
утворення у звітному році, т” 

відходів, у яких “Клас 
небезпеки”=IV 

За поточний рік - сума значень 
“Обсяг утворення у поточному році 
(прогноз), т” відходів, у яких “Клас 
небезпеки”=IV 

Пзув рядок Ні Сума значень “Фактичний / 
прогнозний обсяг утворення вiдходiв 

I класу небезпеки, т”*5000, 
“Фактичний / прогнозний обсяг 

утворення вiдходiв II класу 
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4. Портал формує pdf декларації. 
5. Заявник накладає КЕП на декларацію та натискає “Відправити”.  
6. Система автоматично реєструє декларацію. 
7. Портал змінює статус у кабінеті заявника та надсилає повідомлення         

про успішну подачу декларації з вказанням реєстраційного номеру. 
За результатами обробки заяви має створюватися відповідний запис в реєстрі          

декларацій про відходи.  
 
1.2.3. Транскордонне перевезення відходів, що включені до Зеленого       

переліку відходів  
Замовником послуги може бути: 
● ФОП 
● юридична особа 
Ініціатором послуги може бути: 
● Довірена особа 
● Замовник 
Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Транскордонне перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку        
відходів”. 

2. Якщо заявник є юридичною особою або ФОП, тоді Портал звертається          
до ЄДР та отримує дані за кодом ЄДРПОУ/РНОКПП. У випадку відсутності           
даних про юридичну особу або ФОП та статусу “Припинено” блокується перехід           
на наступний крок та відображається відповідне повідомлення. 

3. Заявник вказує інформацію по: 
● замовнику послуги 
● місцезнаходженню об’єкта поводження з відходами; 
● підставі для отримання висновку; 
● відходам, які переміщуються; 
● відповідальній особі за поводження з відходами на підприємстві; 
● способу та технології поводження з відходами. 
Також додає додаткові скановані копії документів. 

 

небезпеки, т”*500, “Фактичний / 
прогнозний обсяг утворення вiдходiв 

III класу небезпеки, т”*50, 
“Фактичний / прогнозний обсяг 

утворення вiдходiв IV класу 
небезпеки, т” 
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4. Портал формує pdf заяви. 
5. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд до          

Міндовкілля. 
6. Портал відправляє заяву на розгляд до співробітника Міндовкілля. 
7. Портал змінює статус у кабінеті заявника на “Відправлено на розгляд” 
Після опрацювання заявки співробітником Міндовкілля статус у кабінеті        

зміниться на відповідний та на електронну пошту буде відправлено повідомлення          
про зміну статусу та подальші дії заявника. Якщо заявку було схвалено, тоді у             
кабінеті заявника повинна бути необхідність переглянути висновок. Якщо було         
відхилено, тоді в кабінеті з’явиться лист-роз’яснення. 

За результатами обробки заяви має створюватися відповідний запис в реєстрі          
перевізників відходів, що включені до Зеленого переліку відходів. 

 
1.2.4. Довідка про величини фонових концентрацій 

 
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи,         

ФОП, фізична особа.  
Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Довідка про величини фонових концентрацій” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної        

особи/РНОКПП фізичної особи підприємця для отримання даних про суб’єкт         
господарювання: 

a. Якщо дана юридична/фізична особа не була знайдена у ЄДР, тоді          
блокується подача заявки замовником; 

b. Якщо дана юридична/фізична особа була знайдена у ЄДР, тоді         
отримуємо дані з реєстру. 

3. Заявник вказує наступну інформацію на формі: 
● Місто (населений пункт, область), для якого запитуються величини        

фонових концентрації. 
● Назва підприємства, для якого запитуються величини фонових       

концентрацій, з зазначенням, чи дане підприємство будується, реконструюється,        
підлягає технічному переобладнанню або діюче. 

● Перелік речовин, які викидаються підприємством (об'єктом), що       
розглядається. (Довідник). 

● Інформацію про черги будівництва. 
4. Портал формує pdf заяви. 
5. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд. 
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6. Портал перевіряє чи є у вказаному населеному пункті        
гідрометеорологічні організації ДСНС: 

a. Якщо є, тоді відправляється заявка на опрацювання до співробітника         
Обласного управління. 

b. Якщо немає, тоді система автоматично формує довідку, попередньо        
обчисливши фонові концентрації. 

7. Портал змінює статус у кабінеті заявника на “Відправлено на розгляд” 
Після формування довідки на електронну пошту заявника надійде        

повідомлення про зміну статусу. Заявник зможе переглянути довідку у ЕКГ. 
 
За результатами обробки заяви має створюватися відповідний запис в реєстрі          

фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з        
прив'язкою до державного класифікатору об'єктів     
адміністративно-територіального устрою України. 

 
5.2.5. Видача лісорубного квитка. 
 
Подати електронну заяву на отримання послуги можуть юридичні особи або          

ФОП, які пройшли автентифікацію на Порталі Дія.  
Передумовою є: створена ділянка. Ця сутність собою представляє набір         

комплексних даних про кордони ділянки з прив’язкою до географічних         
координат; характеристику насаджень, що знаходяться на цій ділянці;        
матеріально-грошову оцінку сировини, яка може бути отримана із даних         
насаджень; інші фізичні характеристики ландшафту і сировини. Дане питання         
зазначене статтею 1 Лісового Кодексу України. 

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів        
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року №761. 
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Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових        
ресурсів”  

Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

«Заявка на отримання лісорубного квитка». 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про суб’єкт господарювання: 
2.1. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується подача            

заявки замовником; 
2.2. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            

реєстру. 
3. Заявник Обирає ділянку та заповнює форму.  

 
Після початку заповнення форми статус документу повинен змінитися на         

«Чернетка». Замовник повинен мати змогу збереження відомостей до чернетки на          
будь-якому етапі заповнення форми.  

4. Заявник подає відомості щодо документів в структурованій (за технічної         
можливості) або не структурованій формі: 

● Відомість чергової лісосіки 
● Польова перелікова відомість 
● Переліково-оцінювальна відомість 
● Карта технологічного процесу розробки лісосіки 
● План лісосіки 
● Акт оцінки впливу лісогосподарського заходу на навколишнє 

середовище 
5. Портал формує pdf заявки. 
6. Заявник накладає КЕП на заявку та відправляє на опрацювання. 
7. Портал повідомляє заявника на електронну пошту та в ЕКГ, при кожній           

зміні статусу заявки. 
7.1. Якщо рішення позитивне, статус заявки змінюється на «Виданий» і в          

«Отримані документи» з’являється підписаний Лісорубний квиток. 
7.2. Якщо рішення негативне, статус замовлення змінюється на «Відхилено» із         

вказанням причини відхилення. 
7.3. Якщо рішення “На доопрацювання”,, то заявник отримує повідомлення із         

зазначенням того, чого не вистачає для видачі ЛК. Заявник вносить необхідні           
зміни та відправляє заявку повторно на опрацювання. 
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Внесення змін у лісорубний квиток  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи. 
 Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Внесення змін у лісорубний квиток” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про об’єкт: 
a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           

подача заявки замовником; 
b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            

реєстру. 
3. Заявник вводить номер Лісорубного квитка 
4. Портал відправляє запит до Реєстру лісорубних квитків з        

реєстраційним номером лісорубного квитка та отримує результат: 
a. Якщо дані не були знайдені, тоді блокується перехід на наступний крок           

та відображається відповідне повідомлення 
b. Якщо дані були знайдені, тоді Портал отримує всю інформацію за          

лісорубним квитком, в яких необхідно внести зміни 
5. Заявник вказує причину для внесення змін у ЛК: 
«Зміни за результатами перевірок»  
«Внесення рентної плати відповідно до змін податкового кодексу» 
 «Зміни підстави проведення спеціального використання»  
 «Зміна способу обліку»  
6. Заявник вносить зміни у дані. Доступність блоків з інформацією для          

редагування визначається Порталом в залежності від причин для внесення змін. 
7. Портал формує pdf заяви зі змінами. 
8. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд. 
9. Портал відправляє заявку на розгляд до системи обробки заявок. 
10. Портал повідомляє користувача про погодження внесення змін, статус         

замовлення змінюється на «Змінено» та відредагований документ з’являється в         
«Отримані документи». 
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Пролонгація лісорубного квитка  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи. 
 Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Пролонгація лісорубного квитка” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про об’єкт: 
a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           

подача заявки замовником; 
b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            

реєстру. 
3. Заявник вводить номер Лісорубного квитка 
4. Портал відправляє запит до Реєстру лісорубних квитків з        

реєстраційним номером лісорубного квитка та отримує результат: 
a. Якщо дані не були знайдені, тоді блокується перехід на наступний крок           

та відображається відповідне повідомлення 
b. Якщо дані були знайдені та лісорубний квиток знаходиться у         

відповідному статусі, тоді Портал отримує всю інформацію за лісорубним         
квитком, в яких необхідно внести зміни 

5. Заявник вказує наступну інформацію: 
a. Причина пролонгації 
b. Строк закінчення заготівлі 
c. Строк закінчення вивезення 
6. Портал формує pdf заяву. 
7. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд. 
8. Портал відправляє заявку на розгляд до системи обробки заявок. 
9. Портал повідомляє користувача про погодження пролонгації, статус       

замовлення змінюється на «Змінено» та відредагований документ з’являється в         
«Отримані документи». 

 
Анулювання лісорубного квитка  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи. 
 Сценарій замовлення послуги: 
1. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          

“Анулювання лісорубного квитка” зі списку. 
2. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          

отримання даних про об’єкт: 
a. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           
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подача заявки замовником; 

b. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            
реєстру. 

3. Заявник вводить номер Лісорубного квитка 
4. Портал відправляє запит до Реєстру лісорубних квитків з        

реєстраційним номером лісорубного квитка та отримує результат: 
a. Якщо дані не були знайдені, тоді блокується перехід на наступний крок           

та відображається відповідне повідомлення 
b. Якщо дані були знайдені та лісорубний квиток знаходиться у         

відповідному статусі, тоді Портал отримує всю інформацію за лісорубним         
квитком, який необхідно анулювати. 

5. Заявник вказує причину анулювання. 
6. Портал формує pdf заяву. 
7. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд. 
8. Портал відправляє заявку на розгляд до системи обробки заявок. 
9. Портал повідомляє користувача про погодження анулювання, статус        

замовлення змінюється на «Анульовано» та відредагований документ з’являється        
в «Отримані документи». Якщо рішення негативне, тоді заявник отримує         
відповідне повідомлення на електронну пошту та статус заявки змінюється на          
“Відхилено”. 

 
 
5.2.6. Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та      

виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.  
Подати електронну заяву на отримання послуги можуть юридичні або         

фізичні особи, які пройшли автентифікацію на Порталі Дія. 
Для цього користувач, має зайти в меню послуг на Порталі Дія та серед             

переліку обрати відповідну послугу.  
● Створити нового контрагента, якщо його не існує  
● Відправити заявку на створення сертифікату походження. Форма       

повинна складатись з наступних логічних блоків: 
○ Загальна інформація заявки; 
○ Дані інвойсу; 
○ Дані документів-підстав видачі сертифікату 
■ ТТН-ліс; 
■ Лісорубний квиток; 
○ Завантаження скан-копій документів. 
Повинна бути передбачена можливість заповнення кількох однакових       
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логічних блоків в рамках однієї форми. 

Після початку заповнення форми статус документу повинен змінитися на         
«Чернетка». Замовник повинен мати змогу збереження відомостей до чернетки на          
будь-якому етапі заповнення форми.  

Анулювання сертифіката  
Заявником послуги є: уповноважена особа або керівник юридичної особи. 
 Сценарій замовлення послуги: 

2. Заявник авторизується на порталі за допомогою КЕП та обирає послугу          
“Анулювання сертифіката” зі списку. 

3. Портал відправляє запит до ЄДР за ЄДРПОУ юридичної особи для          
отримання даних про об’єкт: 

3.1. Якщо дана юридична особа не була знайдена у ЄДР, тоді блокується           
подача заявки замовником; 

3.2. Якщо дана юридична особа була знайдена у ЄДР, тоді отримуємо дані з            
реєстру. 

4. Заявник вводить номер Сертифіката 
5. Портал відправляє запит до Реєстру “Електронний облік деревини.        

Сертифікат походження лісоматеріалів” з реєстраційним номером сертифіката та        
отримує результат: 

5.1. Якщо дані не були знайдені, тоді блокується перехід на наступний крок           
та відображається відповідне повідомлення 

5.2. Якщо дані були знайдені та лісорубний квиток знаходиться у         
відповідному статусі, тоді Портал отримує всю інформацію за сертифікатом, в          
який необхідно внести зміни 

6. Портал формує pdf заяву. 
7. Заявник накладає КЕП на заяву та відправляє на розгляд. 
8. Портал відправляє заявку на розгляд до системи обробки заявок. 
9. Портал повідомляє користувача про погодження анулювання, статус        

замовлення змінюється на «Анульовано» та відредагований документ з’являється        
в «Отримані документи». Якщо рішення негативне, тоді заявник отримує         
відповідне повідомлення на електронну пошту та статус заявки змінюється на          
“Відхилено”. 
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9.1. Обробка заявок та оновлення статусів 
 

Для оперативного відпрацювання електронних послуг, які будуть       
оброблятися з залученням співробітників відповідного відомства необхідно       
розробити функціональний модуль Кабінет посадової особи. Даний модуль має         
забезпечити співробітників відомства, що відповідає за прийняття рішення        
стосовно надання послуги наступними функціональними можливостями: 

- авторизація та ідентифікація користувача; 
- доступ до перегляду переліку вхідних заявок; 
- перегляд деталей заяви та доданих файлів; 
- можливість валідації накладених електронних підписів; 
- прийняття рішення по заяві: позитивне; негативне; запит додаткової        

інформації; 
- отримання нотифікації про нові заявки на пошту; 
- можливість сортування та групування заявок за статусами; 
- доступ до реєстрів/довідників необхідних для прийняття рішення.  

 
 

9.2. Отримання сповіщень 
 

Користувач повинен отримувати сповіщення у випадках: 
1. Необхідності накласти КЕП на документ, коли користувач є мільти 

підписантом. 
2. Успішної реєстрації. 
3. Відмови в реєстрації. 
4. Відправки заяви на опрацювання. 
5. Повернення заяви на доопрацювання. 
6.       Зміни статусу лісорубного квитка (зміна, анулювання) з інформацією 

про суть таких змін. 
 

10. Вимоги до розробки та передачі електронних сервісів 

 
10.1. Вимоги до Постачальника електронних сервісів 

 
Постачальник електронних сервісів повинен надати підтвердження реалізації       

веб-систем схожої складності. 
Постачальник електронних сервісів повинен забезпечити розробку      

технічного завдання, прикладного програмного забезпечення, встановлення      
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компонентів електронних сервісів на серверах Набувача, налаштування та        
впровадження їх в дослідну експлуатацію. 

 
10.2. Орієнтовна оцінка трудовитрат надання послуг з розробки       

електронних сервісів 

 

  

1 Створення КСЗІ не передбачено цим договором 
 

Назва роботи Очікуваний результат 
Формалізація технічного завдання, 

уточнення 
 Технічне завдання, узгоджене 

сторонами 

Розробка проектного рішення (логіка 
бізнес-процесів, проект бази даних) 

Деталізований опис процесів, структури 
даних, архітектура ІТС, міжсистемна 

взаємодія. 
Розробка прототипу з базовим 

функціоналом 
Альфа версія продукту 

Розгортання прототипу, апробація, 
внесення змін 

Можливість ознайомитись з 
прототипом, внести коригування та зміни (в 

межах технічного завдання).  

Розробка експлуатаційного 
екземпляру  

Повнофункціональна версія ІТС з 
можливістю запуску у промислову 

експлуатацію 
Розробка пакету інструкцій 

користувачів 
Документ для користувачів ІТС 

Підготовка інтерактивного контенту 
для навчання потенційних користувачів 

Користувачі мають доступ до 
інтерактивних матеріалів. 

Підготовка технологічної 
документації по розгортанню та 

експлуатації системи  

Інструкція по розгортанню системи на 
потужностях Замовника.  

Завантаження існуючих даних  
Завантажені існуючих даних в ІТС 

отриманих від Набувача у структурованому 
виді 

0 Запуск в дослідну експлуатацію1 

Остаточна версія ІТС. Передача 
програмного коду Замовнику. Передача 

конфіденційної інформації з паролями до 
ІТС. Фінансовий та технічний акт 

прийому-передачі послуг. 

1 Гарантійна підтримка 
Виправлення помилок програмного 

забезпечення в процесі дослідної 
експлуатації ІТС 
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11. Законодавство, для ознайомлення 

 
7.1. Взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть         

справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів           
та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

Наказ Мінприроди від 10.05.2002  № 177. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text 
Перелік забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів,        

за якими здійснюється державний облік наведено в додатку 1 
 
7.2. Подання декларації про відходи 
Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні           

послуги» 
Постанова Кабінет Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034 "Про            

затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" 
Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру        

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» від 31 серпня 1998 р. №            
1360 

Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1216 "Про затвердження Порядку            
ведення реєстру місць видалення відходів" 

Постанова КМУ від 7 грудня 2005 р. N 1176 «Про затвердження форми заяви             
на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою        
документів дозвільного характеру». 

Наказ Мінекології від 04.11.2011 № 433 "Про затвердження Ліцензійних умов          
провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження         
з небезпечними відходами" 

Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 118 "Про затвердження Порядку            
подання декларації про відходи та її форми" 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1176-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1176-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1176-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1549-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1549-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1549-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#Text
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7.3. Видача висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку         
відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про             
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх        
утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України      
від 13 липня 2000 р. № 1120. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF#Text 

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням       
небезпечних відходів та їх видаленням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_022#Text 

7.4. Затвердження та видачі величин фонових концентрацій 

Наказ Мінприроди від 30.07.2001  № 286 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-01#n148 

7.5. Видача лісорубного квитка. 
        Лісовий кодекс України 
        Податковий кодекс України (стаття 256) 
        Про оцінку впливу на довкілля 
        Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
        Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 
ресурсів 
        Про затвердження Санітарних правил в лісах України 
        Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів 
        Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок 
       Про підвищення якості відведення лісосік 
       Про затвердження правил рубок головного користування 
       Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України 

 
7.6. Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та      

виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.  
● Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів 

● Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про 
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для 
здійснення експортних операцій 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_022#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-01#n148
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=0CB123054BE1412C5A03B62D30A7A7FB?art_id=104030&cat_id=65319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2860-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2860-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2860-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF
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● Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та 
Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій 

● Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 
регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони 
експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді 

● Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/826-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/826-2015-%D0%BF
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 

забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за 
якими здійснюється державний облік 

 

№ 

з/п 

Код Найменування Порогов

і 

значенн

я 

викидів, 

тонн/рік 

1 01001 Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) 0,001 

2 01002 Ванадій та його сполуки (у перерахунку на 

п'ятиоксид ванадію) 

0,02 

3 01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,1 

4 01004 Кадмій та його сполуки (у перерахунку на 

кадмій) 

0,001 

5 01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 0,01 

6 01006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 0,001 
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7 01007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 0,0003 

8 01008 Селен та його сполуки (у перерахунку на селен) 0,007 

9 01009 Свинець та його сполуки (у перерахунку на 

свинець) 

0,003 

10 01010 Хром та його сполуки (у перерахунку на 

триоксид хрому) 

0,02 

11 01011 Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 0,1 

12 01101 Алюмінію оксид 0,1 

13 01102 Берилій та його сполуки (у перерахунку на 

берилій) 

0,001 

14 01103 Кобальт та його сполуки (у перерахунку на 

кобальт) 

0,002 

15 01104 Манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану ) 

0,005 

16 01105 Олово та його сполуки (у перерахунку на олово) 0,007 
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17 01106 Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій) 0,002 

18 03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок (мікрочастинки та волокна ) 

3,0 

19 03001 Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм 

1,0 

20 03002 Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок 2,5 мкм та менше 

0,5 

21 03003 Азбест 0,001 

22 03004 Сажа 0,3 

23 04001 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NО2]) 

1,0 

24 04002 Азоту (1) оксид [N2О] 0,1 

25 04003 Аміак 1,5 

26 04004 Азотна кислота 0,2 
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27 05000 Діоксид та інші сполуки сірки 2,0 

28 05001 Сірки діоксид 1,5 

29 05002 Сірководень (H2S) 0,03 

30 05003 Сірковуглець 0,05 

31 05004 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] 0,5 

32 06000 Оксид вуглецю 1,5 

33 07000 Вуглецю діоксид 500 

34 08000 Озон 0,1 

35 09000 Фосфористий водень (фосфін) 0,01 

36 10000 Органічні аміни 0,3 

37 10001 Анілін 0,03 

38 10002 Диметиламін 0,01 
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39 10003 Діетиламін 0,1 

40 10004 (альфа)-Нафтиламін 0,001 

41 10005 м,п-Хлоранілін 0,1 

42 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 1,5 

43 11001 Акрилонітрил 0,003 

44 11002 Ангідрид малеїновий 0,03 

45 11003 Ангідрид фталевий 0,2 

46 11004 Акролеїн 0,004 

47 11005 Альдегід масляний 0,01 

48 11006 Ацетальдегід 0,03 

49 11007 Ацетон 0,5 

50 11008 Бензол 0,05 
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51 11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,3 

52 11010 1,3-Бутадієн (дивініл) 0,9 

53 11011 Вінілацетат 0,3 

54 11012 Гідразин гідрат 0,01 

55 11013 Диметилформамід 0,5 

56 11014 Дихлоретан 0,005 

57 11015 Дихлорфенол 0,03 

58 11016 Дибенз(а,п)антрацен 0,005 

59 11017 Діетиловий ефір 0,05 

60 11018 Діетилбензол 0,05 

61 11019 Етилбензол 0,06 

62 11020 Етилцелозольв 1,0 
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63 11021 Етилацетат 1,0 

64 11022 Етилену оксид 0,005 

65 11023 Кислота акрилова 0,5 

66 11025 Кислота масляна 0,1 

67 11026 Кислота мурашина 0,5 

68 11027 Кислота пропіонова 0,1 

69 11028 Кислота оцтова 0,8 

70 11029 Кислота терефталева 0,01 

71 11030 Ксилол 0,9 

72 11031 Метилізобутилкетон 0,9 

73 11032 Метилетилкетон 0,9 

74 11033 Метилацетат 0,9 



40 
 

 

75 11034 Нафталін 0,01 

76 11035 Піридин 0,5 

77 11036 Спирт метиловий 0,9 

78 11037 Стирол 0,05 

79 11039 Тетрагідрофуран 0,9 

80 11040 Трикрезол 0,05 

81 11041 Толуол 0,9 

82 11042 Толуіїлендиізоціанат 0,2 

83 11043 о,м,п-Толуїдини 0,3 

84 11044 Трихлоретилен 1,0 

85 11045 Трихлорбензол 0,01 

86 11046 Трихлорметан (хлороформ) 0,01 
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87 11047 Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 0,5 

88 11048 Фенол 0,1 

89 11049 Формальдегід 0,1 

90 11050 Фурфурол 0,2 

91 11051 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) 0,05 

92 11052 Хлоропрен 0,05 

93 11053 Циклогексанон 0,2 

94 12000 Метан 10,0 

95 13000 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) 0,1 

96 13001 Гексабромдифеніл 0,01 

97 13002 Гексахлорбензол 0,001 

98 13003 Мірекс 0,01 
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99 13004 Нітробензол 0,1 

100 13005 м,о,п-Нітротолуоли 0,1 

101 13006 м,о,п -Нітрофеноли 0,1 

102 13007 Пентахлорфенол 0,02 

103 13008 Пентахлорбензол 0,01 

104 13009 Поліхлоровані дибензо-n-діоксини 5,0х10-7 

105 13010 Поліхлоровані дибензофурани 5,0х10-7 

106 13011 Поліхлоровані дифеніли 0,01 

107 13012 2,3,7,8 - Тетрахлордибензопарадіоксин (ТХДД) 0,01 

108 13013 Токсафен 0,01 

109 13014 Хлордекон 0,01 

110 13015 Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом 0,01 
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111 13100 Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) 5,0х10-7 

112 13101 Бенз(а)пірен 5,0х10-7 

113 13102 Бенз(b)флуорантен 5,0х10-7 

114 13103 Бенз(k)флуорантен 5,0х10-7 

115 13104 Індено(1,2,3-cd)пірен 5,0х10-7 

116 14000 Бром та його сполуки (у перерахунку на бром) 0,02 

117 15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 0,1 

118 15001 Аліл хлористий 0,1 

119 15002 Вініл хлористий 0,01 

120 15003 Водню хлорид (соляна кислота за молекулою 

HCL) 

0,1 

121 15004 Хлорбензол 0,5 
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122 16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,05 

123 16001 Фтористий водень 0,05 

124 17000 Ціаніди 0,2 

125 17001 Водню ціанід (синильна кислота) 0,1 

126 18000 Фреони 0,1 

127 18001 Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ) 0,1 

128 18002 Хлорфторвуглеці (ХФВ) 0,1 

129 18003 Трихлоретан 0,1 

130 18004 Галони 0,1 

131 18005 Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) 0,005 


