ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком,
що визначається Кабінетом Міністрів України
Проект Ліцензійних умов
Загальні положення

1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними
відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України (далі – Ліцензійні умови), розроблено відповідно до законів
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі 
Закон), «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про охорону праці», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну
експертизу», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», постанов
Кабінету Міністрів України: від 17 серпня 1998 року № 1287 «Про
затвердження Переліку особливо небезпечних хімічних речовин,
виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню» 
(Офіційний
вісник 
України від 03.09.1998 р., № 33, ст.38)
, від 
13 липня 2000
року № 1120 
«Про затвердження Положення про контроль за
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
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утилізацією/видаленням,і затвердження Жовтого та Зеленого
переліків відходів» (Офіційний вісник 
України від 04.08.2000 р., №
29, ст.107).
2. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог
(організаційних, кваліфікаційних, технологічних), обов’язкових для
здобувачів ліцензій, ліцензіатів щодо провадження діяльності з
поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними
відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України. 
Згідно пункту 14 статті 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» не підлягає
ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання
утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня
утворення
небезпечні
відходи
передаються
суб'єктам
господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами.
3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:
небезпечні відходи 
 відходи, зазначені в абзаці третьому
пункту 2 
Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і
Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217);
операції поводження з небезпечними відходами – збирання,
перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація,
видалення, знешкодження і захоронення небезпечних відходів

У абзаці другому пункту 2 проекту слова та цифри «Згідно пункту
14 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»» пропонуємо виключити.

Визначення терміну «небезпечні відходи» пропонуємо викласти у
такій редакції:
«небезпечні відходи  відходи, що мають такі фізичні, хімічні,
біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або
можуть створити значну небезпеку для навколишнього
природного середовища і здоров’я людини та які потребують
спеціальних методів і засобів поводження з ними.
Перелік Жовтих та Зелених відходів, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217);
Не Погоджуємо
Зазначений вид діяльності не підлягає ліцензуванню. Тому,
зазначене визначення виключити.
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особливо небезпечні речовини – хімічні речовини, наведені у
Переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та
реалізація яких підлягає ліцензуванню, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1287
(Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235);
поводження з особливо небезпечними
виробництво особливо небезпечних речовин.

речовинами

–

Інші терміни вживаються в значенні наведених в законах
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
«Про відходи» та інших нормативноправових актах.
4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів
господарювання незалежно від їх організаційноправової форми та
форми власності, які у повному обсязі або частково провадять чи
мають намір провадити господарську діяльність з поводження з
особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Отримання та розгляд документів, що подаються для одержання
ліцензії, оформлення, видача, переоформлення, анулювання
ліцензій, 
ведення ліцензійних справ, видача розпоряджень про
усунення порушень цих Ліцензійних умов здійснюється Мінприроди
(далі – орган ліцензування) відповідно до вимог Закону «Про
ліцензування видів господарської діяльності».

Визначення терміну викласти у такій редакції:
«Поводження з особливо небезпечними речовинами  
дії,
спрямовані на запобігання утворенню небезпечних речовин, їх
збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення,
перероблення,
утилізацію,
видалення, знешкодження і
захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд
за місцями видалення.».
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Поводження з особливо небезпечними речовинами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Пропонуємо у кожному документі, що додається здобувачем
ліцензії до заяви про отримання ліцензії, зазначити про види
діяльності, для здійснення яких подається зазначений документ.

Пропонуємо у заяві про видачу ліцензії зазначати:
6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську

дату
та
номер
висновків
державної
діяльність з поводження з особливо небезпечними речовинами 
за
експертизи
щодо
технології
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України подає до санітарноепідеміологічної
виробництва особливо небезпечних речовин за переліком, що
Мінприроди України:
визначається Кабінетом Міністрів України та щодо відповідності
заяву про видачу ліцензії (далі  заява) за встановленою умов безпеки на об’єкті;
формою
 дату та номер документу, яким затверджено план локалізації
(додаток 1);
та ліквідації аварії на об'єкті;
 дату та номер висновку державної екологічної експертизи
на поводження з особливо небезпечними речовинами;
 дату та номер дозволу на виконання робіт підвищеної
небезпеки (зазначеного виду господарської діяльності) та
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.
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 відомості, про наявність матеріальнотехнічної бази,
необхідної для провадження господарської діяльності з
поводження з особливо небезпечними речовинами та
небезпечними відходами
, за переліком, що визначаються Кабінетом
Міністрів України 
разом із копіями підтвердних документів щодо
права власності або оренди
за встановленою формою (додаток 2);


 відомості, про наявність власних або орендованих
виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження
господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними
речовинами та небезпечними відходами, за переліком, що
визначаються Кабінетом Міністрів України за встановленою
формою (додаток 3);

 відомості про наявність плану локалізації та ліквідації аварії
на об'єкті;

засвідчені в установленому порядку:


копії

позитивних
висновків
державної
санітарноепідеміологічної експертизи щодо технології виробництва
особливо небезпечних речовин за переліком, що визначається

Виключити
(перенесено до заяви)

Відповідно до п. 5.4.5.5 уніфікованої форми акту перевірки
дотримання вимог санітарного законодавства на промислових
підприємствах, який затверджений наказом МОЗ від 10.04.2013р.
№ 287, зареєстровано в Мін'юсті 19.04.2013 р. за № 651/23183)
здійснюються Державною службою України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначені реєстри знаходяться у вільному доступі на
офіційному вібсайті державного органу.
Відповідно до пунктів 1.1.2. Акту перевірки дотримання
вимог природоохоронного законодавства а галузі охорони
атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо
поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами,
затвердженого наказом Мінприроди від 02.10.2012 р.
№ 483, зареєстровано в Мін'юсті 04.10.2012 р. за № 1690/22002.

Відповідно до п. 5.4. уніфікованої форми акту перевіряється
наявність висновків державної санітарноепідеміологічної
експертизи підприємстві, який затверджений наказом МОЗ від
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Кабінетом Міністрів України та щодо відповідності умов безпеки на
об’єкті;

10.04.2013р. № 287, зареєстровано в Мін'юсті 19.04.2013 р. за №
651/23183) здійснюються Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Виключити 
(перенесено до заяви)

 копію позитивного висновку державної екологічної
експертизи на поводження з особливо небезпечними речовинами;

 копію технологічного регламенту;


копію карти даних небезпечного фактора
;
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копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
(зазначеного виду господарської діяльності) та експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки відповідно до Порядку 
видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1107 (Урядовий кур’єр, 01.11.2011
№ 202);

 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної
особи) із відміткою органу державної податкової служби про
повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків (подається тільки фізичними особами  підприємцями, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

7. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом
(додаток 4), копія якого повертається заявникові з відміткою про

Привести пункт 7 проекту у відповідність до вимог пункту 3
частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» в частині додання до заяви про
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дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.

отримання ліцензії опису документів, що подаються для
одержання ліцензії, у двох екземплярах.

8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі – Закон), ліцензіат зобов’язаний
протягом місяця подати до Мінприроди заяву про переоформлення
ліцензії (додаток 5) та відповідні документи або їх копії, засвідчені в
установленому порядку (фотокопії), які підтверджують наявність
підстав для переоформлення ліцензії.
9. Ліцензія, видана на паперовому носії також додається до заяви
про переоформлення ліцензії.
10. Відповідно до статті 15 Закону ліцензіат зобов’язаний
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі
виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом місяця
подати до Мінприроди відповідне повідомлення в письмовій формі
разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку
копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Привести пункт 10 проекту у відповідність до вимог частини
другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» в частині доповнення другого речення
пункту 10 проекту положенням щодо необхідності повідомлення
органу ліцензування про відповідні зміни протягом місяця 
з дня
настання таких змін.

Кадрові вимоги при провадженні господарської
діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами
за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
11. Посадові особи та працівники, що провадять діяльність,
пов’язану з поводженням з особливо небезпечними речовинами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, повинні
проходити попереднє спеціальне навчання і щорічну перевірку

Привести пункт 11 проекту у відповідність до пункту 2
частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» в частині доповнення положенням
щодо наявності у певних працівників відповідної освіти,
кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб 
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знань з охорони праці згідно статті 18 Закону України «Про охорону
праці».

підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за
певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом);
даних про наявність трудових договорів з усіма найманими
працівниками.

Організаційні вимоги при провадженні господарської
діяльності
з поводження з особливо небезпечними речовинами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
12. Ліцензіат зобов’язаний:
ідентифікувати об'єкти підвищеної небезпеки у порядку,
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р.,
№ 29, ст. 1357);

мати план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті;

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки пунктом 1.20 Акту
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкту),
затвердженого наказом МНС від 11.08.2011 р. № 826, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за
№ 1531/20269, проведення ідентифікації об’єктів підвищеної
небезпеки здійснює Державна служба України з питань праці.
Крім того, повноваження зі здійснення державного нагляду
(контролю) з питань проведення ідентифікації та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки закріплені за Державною
службою України з питань праці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення Державну службу України з питань
праці».
З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до статті 11
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Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» план
локалізації та ліквідації аварій погоджується ДСН. Крім того,
відповідно до пункту 2.1.14. акту перевірки додержання
(виконання) вимог законодавства, затвердженого наказом МНС
від 25.05.2012 р. № 863, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25.06.2012 р. за № 1054/21366, наявність
розробленого та погодженого плану локалізації та ліквідації
аварій на об’єкті, перевіряється ДСН.
зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;
зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які
підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем
ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування
відповідно до вимог Закону;
зберігати протягом строку дії ліцензії оригінал документу, що
підтверджує внесення плати за видачу ліцензії: квитанція, видана
банком, платіжне доручення з відміткою банку, квитанція з
платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення
зв’язку;
дотримуватись строку повідомлення органу ліцензування про
всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження видів
(операцій) діяльності та переліку особливо небезпечних речовин),
зазначених у документах, що додавалися до заяви;
дотримуватись провадження виду господарської діяльності,
що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зазначених у
відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами
Ліцензійних умов, використання виключно таких місць у

Виключити

Після слів «додавалися до заяви» доповнити словами «який не
може бути меншим, ніж один місяць з дня настання таких змін»
відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».
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провадженні виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню;
провадження виду господарської діяльності виключно з
використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях
про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами
Ліцензійних умов;
у разі планового або позапланового припинення провадження
ним виду господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю
використання
матеріальнотехнічної
бази,
виникненням
форсмажорних обставин тощо) дотримуватись вимог плану
локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти
про це орган ліцензування та надати висновок державної екологічної
експертизи на документацію по перепрофілюванню, консервації та
ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших
промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища;
забезпечити присутність свого керівника, його заступника або
іншої уповноваженої або довіреної особи, під час проведення
органом ліцензування, в установленому Законом порядку, перевірки
додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.
13. Ліцензіат для провадження господарської діяльності з
поводження з особливо небезпечними речовинами повинен
забезпечити:
організацію та проведення атестації робочих місць відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року № 442, у строки, передбачені колективним договором, але
не рідше одного разу на п’ять років;

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 13
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, контроль за
організацією та проведенням атестації робочих місць здійснює
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Держпраця. Зазначеними повноваженнями Держпрацю наділено
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р.
№ 96 «Про затвердження Положення про Державну службу
України з питань праці».
організацію та проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників в порядку, визначеному МОЗ.

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 10.3.
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, здійснення
контролю за організацією проведення попереднього(при
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів працівників здійснює Держпраця.
Зазначеними повноваженнями Держпрацю наділено постановою
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення про Державну службу України з питань
праці».

14. Ліцензіат згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону
праці», повинен безоплатно забезпечувати працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 10.1.
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, забезпечення
працівників спеціальним одягом, милом, молоком, газованою
водою здійснює Держпраця. Зазначеними повноваженнями
Держпрацю наділено постановою Кабінету Міністрів України від
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11.02.2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну
службу України з питань праці».
15. Ліцензіат відповідно до до статей 4, 7, 10, 15, 22, 25 та 26 Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», статей 8, 18, 21 «Про охорону праці»,
статей 3, 9, 10 «Про охорону навколишнього природного
середовища» у процесі експлуатації виробничих, побутових та
інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних
засобів, використання технологій повинен забезпечувати:
безпечні умови праці та відпочинку, згідно вимогам статті 4
та 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»;
забезпечення працівників засобами колективного захисту
(огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективного їх
використання;
здійснення
заходів,
спрямованих
на
запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, 
забрудненню навколишнього
природного середовища;

екологічну безпеку людей, раціональне використання
природних ресурсів;
утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення
(твердих, рідких, газоподібних) відходів від виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин на власних виробничих потужностях

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки пунктами 1.26 та 1.27 Акту
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкту),
затвердженого наказом МНС від 11.08.2011 р. № 826, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за №
1531/20269, контроль за дотриманням безпечних умов праці та
відпочинку, забезпеченням ліцензіатом заходів колективного
захисту, забезпечення працівників засобами колективного
захисту, здійснення заходів, спрямованих на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, здійснює Державна служба
України з питань праці.
Крім того, повноваження зі здійснення державного нагляду
(контролю) з зазначених вище питань закріплені за Державною
службою України з питань праці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення Державну службу України з питань
праці».
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або шляхом передачі їх стороннім суб’єктам господарювання, що
мають відповідну ліцензію на здійснення зазначених операцій у
сфері поводження з відходами.
Технологічні вимоги при провадженні господарської
діяльності
з поводження з особливо небезпечними речовинами за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
16. Ліцензіат повинен забезпечити обов’язкове дотримання вимог
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній
системі, технологічних регламентів, що гарантують якість
виготовленої продукції, на поводження з якою отримується ліцензія,
раціональне та економічне ведення технологічного процесу,
унеможливлення виникнення аварій і забруднення виробничого та
навколишнього природного середовища, безпеку ведення
технологічного процесу.

Повноваження
з
метрологічного
Держпродспоживслужби.

нагляду

віднесені

Положення пункту 17 проекту віднести до розділу «Організаційні
вимоги при провадженні господарської діяльності з поводження з
особливо небезпечними речовинами за переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України» цього проекту.

17. На кожну партію особливо небезпечної речовини, що
реалізується, ліцензіат видає споживачеві сертифікат якості та карту
даних небезпечного фактора вказаної речовини.
Поводження з небезпечними відходами
Пропонуємо у заяві про видачу ліцензії зазначати:
18. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську
діяльність з поводження з небезпечними відходами подає до
Мінприроди:


дату
та
номер
висновку
державної
санітарноепідеміологічної експертизи щодо відповідності умов
безпеки на об’єкті, на якому здійснюються операції з
небезпечними відходами
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заяву про видачу ліцензії (далі  заява) за встановленою
формою (додаток 1);

 дату та номер документу, яким затверджено план локалізації
та ліквідації аварії на об'єкті;
 перелік операцій та небезпечних відходів, на поводження з
якими отримується ліцензія;
 дату та номер висновку державної екологічної експертизи
на поводження з особливо небезпечними речовинами;
 дату та номер дозволу на виконання робіт підвищеної
небезпеки (зазначеного виду господарської діяльності) та
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.

 відомості про наявність матеріальнотехнічної бази,
необхідної для провадження господарської діяльності з поводження
з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами,
за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України разом із
копіями підтвердних документів щодо права власності або оренди за
встановленою формою (додаток 2);

Виключити 
(перенесено до заяви)
Виключити 
(перенесено до заяви)
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 відомості про наявність власних або орендованих
виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження
господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними
речовинами та небезпечними відходами, за переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України разом із копіями
підтвердних документів щодо права власності або оренди
виробничих площ (приміщень), за встановленою формою (додаток
3);

відомості про наявність плану локалізації та ліквідації аварії
на об'єкті;

перелік операцій та небезпечних відходів, на поводження з
якими отримується ліцензія;

Виключити 
(перенесено до заяви)

Відповідно до пунктів 1.1.2. Акту перевірки дотримання
вимог природоохоронного законодавства а галузі охорони
атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо
поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами,
затвердженого наказом Мінприроди від 02.10.2012 р.
№ 483, зареєстровано в Мін'юсті 04.10.2012 р. за № 1690/22002.

засвідчені в установленому порядку:
Виключити 
(перенесено до заяви)
копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення
видалення чи захоронення небезпечних відходів);
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копія договору страхування відповідальності суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (у разі
здійснення перевезення небезпечних відходів, які є одночасно і
небезпечними вантажами);

копію
позитивного
висновку
державної
санітарноепідеміологічної експертизи щодо відповідності умов
безпеки на об’єкті, на якому здійснюються операції з небезпечними
відходами;

копію позитивного висновку державної екологічної
експертизи у сфері поводження з небезпечними відходами;

копія реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації
відходів;
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копію технологічного регламенту;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
(зазначеного виду господарської діяльності) та експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1107 (Урядовий кур’єр, 01.11.2011
№ 202);

копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної
особи) із відміткою органу державної податкової служби про
повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків (подається тільки фізичними особами  підприємцями, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
19. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом (додаток 4), копія якого повертається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.

Привести пункт 19 проекту у відповідність до вимог пункту 3
частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» в частині додання до заяви про
отримання ліцензії опису документів, що подаються для
одержання ліцензії, у двох екземплярах.
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20. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 13 Закону, ліцензіат зобов’язаний протягом
місяця подати до Мінприроди заяву про переоформлення ліцензії
(додаток 5) та відповідні документи або їх копії, засвідчені в
установленому порядку (фотокопії), які підтверджують наявність
підстав для переоформлення ліцензії.
21. Ліцензія, видана на паперовому носії також додається до заяви
про переоформлення ліцензії.
22. Відповідно до статті 15 Закону ліцензіат зобов’язаний
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі
виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом місяця
подати до Мінприроди України відповідне повідомлення в
письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в
установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Привести пункт 22 проекту у відповідність до вимог частини
другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» в частині доповнення другого речення
пункту 22 проекту положенням щодо необхідності повідомлення
органу ліцензування про відповідні зміни протягом місяця 
з дня
настання таких змін.

Кадрові вимоги при провадженні господарської діяльності
з поводження з небезпечними відходами

23. При здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами, згідно з отриманою ліцензією, екологічні знання є
обов'язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб.

Положення пунктів 23, 24, 25 проекту у відповідність до
пункту 2 частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».
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24. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити допуск до поводження з
небезпечними відходами тільки осіб, які мають професійну
підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами, згідно
статті 18 Закону України «Про охорону праці».
25. У разі здійснення суб’єктами господарювання господарської
діяльності з перевезення небезпечних відходів особи, що
безпосередньо здійснюють перевезення небезпечних відходів
(небезпечних вантажів), повинні мати ДОПНВсвідоцтво про
підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні
вантажі.
Організаційні вимоги при провадженні господарської діяльності
з поводження з небезпечними відходами

26. Ліцензіат зобов’язаний:
ідентифікувати об'єкти поводження з небезпечними
відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України,
2002 р., № 29, ст. 1357);

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки пунктом 1.20 Акту
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкту),
затвердженого наказом МНС від 11.08.2011 р. № 826, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за
№ 1531/20269, проведення ідентифікації об’єктів підвищеної
небезпеки здійснює Державна служба України з питань праці.
Крім того, повноваження зі здійснення державного нагляду
(контролю) з питань проведення ідентифікації та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки закріплені за Державною
службою України з питань праці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення Державну службу України з питань
праці».
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мати план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті;

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до статті 11
Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» план
локалізації та ліквідації аварій погоджується ДСН. Крім того,
відповідно до пункту 2.1.14. акту перевірки додержання
(виконання) вимог законодавства, затвердженого наказом МНС
від 25.05.2012 р. № 863, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25.06.2012 р. за № 1054/21366, наявність
розробленого та погодженого плану локалізації та ліквідації
аварій на об’єкті, перевіряється ДСН.

зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;
зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які
підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем
ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування
відповідно до вимог Закону;
зберігати протягом строку дії ліцензії оригінал документу, що
підтверджує внесення плати за видачу ліцензії: квитанція, видана
банком, платіжне доручення з відміткою банку, квитанція з
платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення
зв’язку;
дотримуватись строку повідомлення органу ліцензування про
всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження видів
(операцій) діяльності та переліку особливо небезпечних речовин та
небезпечних відходів), зазначених у документах, що додавалися до
заяви;
дотримуватись провадження виду господарської діяльності,
зазначеної у ліцензії, виключно в межах місць провадження

Виключити

Після слів «додавалися до заяви» доповнити словами «який не
може бути меншим, ніж один місяць з дня настання таких змін»
відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».
Привести у відповідність до підпункту 3 частини дев’ятої статті 9
Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності».
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господарської діяльності, згідно отриманої ліцензії згідно з
вимогами ліцензійних умов;
провадити вид господарської діяльності виключно з
використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях
про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами
ліцензійних умов;
у разі планового або позапланового припинення провадження
ним виду господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю
використання
матеріальнотехнічної
бази,
виникненням
форсмажорних обставин тощо) дотримуватись вимог плану
локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти
про це орган ліцензування та надати висновок державної екологічної
експертизи на документацію по перепрофілюванню, консервації та
ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших
промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища;
у разі анулювання ліцензії забезпечити передавання відходів,
які знаходяться у нього на зберіганні, підприємствам, що мають
відповідну ліцензію на поводження з небезпечними відходами
.
забезпечити присутність свого керівника, його заступника або
іншої уповноваженої або довіреної особи під час проведення
органом ліцензування, в установленому Законом порядку, перевірки
додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.
Ліцензіат відповідно до статей 4, 7, 10, 15, 22, 25 та 26 Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», статей 8, 18, 21 «Про охорону праці»,
статей 3, 9, 10 «Про охорону навколишнього природного
середовища» у процесі експлуатації виробничих, побутових та
інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних
засобів, використання технологій повинен забезпечувати:

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки пунктами 1.26 та 1.27 Акту
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкту),
затвердженого наказом МНС від 11.08.2011 р. № 826, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за №
1531/20269, контроль за дотриманням безпечних умов праці та
відпочинку, забезпеченням ліцензіатом заходів колективного
захисту, забезпечення працівників засобами колективного
захисту, здійснення заходів, спрямованих на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, здійснює Державна служба
України з питань праці.
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безпечні умови праці та відпочинку, згідно вимогам статті 4
та 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»;
забезпечення працівників засобами колективного захисту
(огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективного їх
використання;
здійснення
заходів,
спрямованих
на
запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, 
забрудненню навколишнього
природного середовища;
екологічну безпеку людей, раціональне використання
природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного
законодавства;
організацію та проведення атестації робочих місць відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року № 442 у строки, передбачені колективним договором, але
не рідше одного разу на п’ять років;

організацію та проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників в порядку, визначеному МОЗ;

Крім того, повноваження зі здійснення державного нагляду
(контролю) з зазначених вище питань закріплені за Державною
службою України з питань праці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення Державну службу України з питань
праці».

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 13
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, контроль за
організацією та проведенням атестації робочих місць здійснює
Держпраця. Зазначеними повноваженнями Держпрацю наділено
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р.
№ 96 «Про затвердження Положення про Державну службу
України з питань праці».
З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 10.3.
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, здійснення
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контролю за організацією проведення попереднього(при
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів працівників здійснює Держпраця.
Зазначеними повноваженнями Держпрацю наділено постановою
Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про
затвердження Положення про Державну службу України з питань
праці».

безоплатно забезпечувати працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(ГОСТ 12.4.01189).

Технологічні вимоги провадженні господарської діяльності
з поводження з небезпечними відходами

27. Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері
поводження
з
небезпечними
відходами
повинні
мати
матеріальнотехнічну базу (разом з даними, що дають можливість її
ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі,

З метою усунення дублювання повноважень контролюючих
органів зі здійснення держаного нагляду (контролю) зазначений
пункт необхідно виключити, оскільки відповідно до пункту 10.1.
Акту перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінсоцполітики
від 02.07.2012 р. № 390, який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.07.2012 р. за № 1291/21603, забезпечення
працівників спеціальним одягом, милом, молоком, газованою
водою здійснює Держпраця. Зазначеними повноваженнями
Держпрацю наділено постановою Кабінету Міністрів України від
11.02.2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну
службу України з питань праці».
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приміщення, у тому числі схему розташування спеціально
відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські
приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення,
знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а
також окреме приміщення для розміщення персоналу, що
обслуговує зазначені об’єкти. 
Форми відомостей про наявність
матеріальнотехнічної
бази,
необхідної
для
провадження
господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження
з небезпечними відходами
, та 
про наявність власних або
орендованих виробничих площ (приміщень)
наведені у додатках 2, 3
до цих Ліцензійних умов.

28. Місця зберігання (майданчики та складські приміщення),
виробничі
приміщення
мають
забезпечувати
запобігання
забруднення відходами навколишнього природного середовища та
відповідати вимогам ДСТУ 4662.3.01:2006.
29. На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів у
порядку, визначеному Мінприроди, складається спеціальний
паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно
з державним класифікатором відходів та Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.11.1999 № 2034 «Про затвердження
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»
(офіційний вісник України від 19.11.1999 № 44, ст. 68), ДСТУ
219599), їх кількісний та якісний склад, походження, а також
технічні характеристики місць чи об'єктів зберігання чи видалення і
відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць
чи об'єктів.
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30. Тара для зберігання відходів має відповідати властивостям, класу
небезпеки відходів:
відходи надзвичайно небезпечні (I класу) зберігають у
герметичній, твердій тарі (контейнери тощо);
відходи високонебезпечні (II класу) зберігають у закритій
тарі (закриті ящики, пластикові пакети, мішки тощо);
відходи помірнонебезпечні (III класу) зберігають у відкритій
чи закритій тарі (ящиках, мішках, пакетах тощо);
31.
Для
здійснення
перевезення
небезпечних
відходів
використовуються спеціально обладнані транспортні засоби (за
наявності свідоцтва про допущення транспортних засобів до
перевезення визначених небезпечних вантажів) з відповідним
маркуванням і призначені для перевезення відходів відповідного
класу небезпеки.
Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови
обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під
час перевезення небезпечних вантажів.
Перевезення небезпечних відходів необхідно здійснювати у
неушкодженій тарі, що виключає можливість їх втрати (розсипання,
розливання) на шляху їх транспортування та забруднення
навколишнього середовища, а також забезпечує зручність при
перевантаженні.
32. Захоронення небезпечних відходів здійснюється на полігоні у
відповідності до вимог, затверджених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (ДБН
В.2.44:2010).

Пункт 33 виключити, оскільки відповідно до частини десятої
статті
дев’ятої Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» до ліцензійних вимог не можуть бути
включені вимоги щодо додержання окремих законів у цілому.
Привести пункт 34 проекту у відповідність до вимог частини
другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» в частині доповнення другого речення
пункту 34 проекту положенням щодо необхідності повідомлення
органу ліцензування про відповідні зміни протягом місяця 
з дня
настання таких змін.
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33. Суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися Кодексу
цивільного захисту України, ДСТУ 4462.0.01:2005, ДСТУ
4462.3.01:2006, ДСТУ 4462.0.02:2005 під час здійснення операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами.

34. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний
протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне
повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх
копіями,
затвердженими
в
установленому порядку, які
підтверджують зазначені зміни.

