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Нормативно-правова
база щодо паспортів
місць видалення відходів
та реєстру МВВ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Реєстр місць видалення відходів ведеться наРеєстр місць видалення відходів ведеться на
підставі відповідних паспортів, звітних данихпідставі відповідних паспортів, звітних даних
виробників відходів, відомостей уповноваженихвиробників відходів, відомостей уповноважених
органів виконавчої влади у сфері поводження зорганів виконавчої влади у сфері поводження з
відходами. Дані реєстру підлягають щорічномувідходами. Дані реєстру підлягають щорічному
уточненню.уточненню.

На кожне місце чи об'єкт зберігання або видаленняНа кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення
відходів складається спеціальний паспорт, в якомувідходів складається спеціальний паспорт, в якому
зазначаються найменування та код відходів (згідно ззазначаються найменування та код відходів (згідно з
державним класифікатором відходів), їх кількісний тадержавним класифікатором відходів), їх кількісний та
якісний склад, походження, а також технічніякісний склад, походження, а також технічні
характеристики місць чи об'єктів зберігання чихарактеристики місць чи об'єктів зберігання чи
видалення і відомості про методи контролю тавидалення і відомості про методи контролю та
безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів.безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів.

Стаття 33 Закону
України "Про

відходи"

Стаття  Закону 28
України "Про

відходи"

- Паспортизація відходів ведеться підприємствами з- Паспортизація відходів ведеться підприємствами з
метою їх вичерпної ідентифікації та визначенняметою їх вичерпної ідентифікації та визначення
оптимальних шляхів поводження з ними.оптимальних шляхів поводження з ними.  
- Паспортизація відходів передбачає складення і- Паспортизація відходів передбачає складення і
ведення паспортів відходів, паспортів місць видаленняведення паспортів відходів, паспортів місць видалення
відходів, реєстрових карт об'єктів утворення,відходів, реєстрових карт об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходівоброблення та утилізації відходів  
відповідно до державного класифікатора ДК 005-96відповідно до державного класифікатора ДК 005-96
"Класифікатор відходів" та номенклатури відходів."Класифікатор відходів" та номенклатури відходів.  

Як складати паспорти місць
видалення відходів

  

зміст і процедуру
складання паспортів
МВВ передбачено

Порядок ведення
реєстру місць

видалення відходів

--    місця видалення відходів - спеціально відведені місця чимісця видалення відходів - спеціально відведені місця чи
об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надроб'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр
тощо), на використання яких для видалення відходів отриманотощо), на використання яких для видалення відходів отримано
дозвіл від спеціально уповноважених органів у сферідозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері
поводження з відходами;поводження з відходами;    
- власник місць (чи об'єктів) видалення відходів - будь-яка- власник місць (чи об'єктів) видалення відходів - будь-яка  
фізична або юридична особа, що здійснює видалення відходівфізична або юридична особа, що здійснює видалення відходів
на законних підставах, у тому числі виробник відходів;на законних підставах, у тому числі виробник відходів;
- Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації;- Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації;
- Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення- Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення  
відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).  
..  

Реєстр місць видалення відходів у
Львівській області

до місць видалення відходів
прирівнюються місця 
 довгострокового (понад 2
роки) зберігання відходів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF#Text
https://drive.google.com/file/d/1WPCvykJEzeEC4wmGXERQJfAeFp2GDd01/view


ВІДОМОСТІ ПРО ЗАБРУДНЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
(РОЗДІЛ VII. ВІДОМОСТІ ПРО
ЗАБРУДНЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА У РАЙОНІ МВВ)

ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ
(РОЗДІЛ Х. ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ)

ПРОЕКТНИЙ ОБСЯГ
ВИДАЛЕНИХ ВІДХОДІВ (РОЗДІЛ
ІІ. ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА)

ОБСЯГ, ВІДХОДІВ ЩО ВИДАЛЯЮТЬСЯ
(РОЗДІЛ V. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДХОДІВ, ЩО
ВИДАЛЯЮТЬСЯ)

 

ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ
РОЗМІЩЕННЯ МВВ
(РОЗДІЛ І. РЕКВІЗИТИ МВВ)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАЛЕНИХ ВІДХОДІВ ТА ОБСЯГ ВИДАЛЕНИХ
ВІДХОДІВ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК (РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА)

При зміні проектного
обсягу обов’язково
вказується проект на
підставі якого відбулись
зміни

ВІДОМОСТІ ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ
(РОЗДІЛ ХІІ. ПРОВЕДЕННЯ
РЕВІЗІЙ (ПЕРЕГЛЯДУ Й
ОНОВЛЕННЯ) ДАНИХ
ПАСПОРТА)

Заповнюється згідно з 
протоколами спостережень
за якістю підземних вод, 
поверхневих вод, ґрунтів 
та атмосферного повітря
виконаними уповноваженими
лабораторіями

Зразки електронних верс�й розм�щен� на сайт� М�н�стерства
захисту довк�лля та природних ресурс�в України та доступн� для
перегляду за посиланням - https://mepr.gov.ua/news/27521.html.

Щорічний перегляд
паспортів місць
видалення відходів

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Відомості, які підлягають

Відомості, які підлягаютьвнесенню до
внесенню допаспорта МВВ при
паспорта МВВ прищорічному перегляді

щорічному перегляді

Координати МВВ в
десятковій системі
координат

Вказується дата
проведення ревізії,
перелік
розділів до яких
вносяться
зміни та підпис з
печаткою власника МВВ

електронн� верс�ї
паспорт�в МВВ при
їх щор�чному
перегляд� до

Департаменту
еколог�ї та
природних ресурс�в
облдержадм�н�страц�ї 

Власниками м�сць 
видалення в�дход�в
подаються

https://mepr.gov.ua/news/27521.html

