
Додаток 1 

до Порядку формування та ведення Державного реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

(пункт 1.3) 

 

Державний реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

№ 

з/п 

Найменування, 

місцезнаходження суб'єкта 

господарювання - юридичної 

особи (прізвище, ім'я, по 

батькові, місце проживання 

фізичної особи - підприємця), 

контактна інформація 

Адреси пунктів 

прийому 

транспортних 

засобів 

Адреси пунктів 

розбирання 

транспортних 

засобів 

Дата та номер 

наказу 

Мінприроди 

України про 

внесення суб'єкта 

господарювання до 

Державного 

реєстру 

Дата та номер 

наказу Мінприроди 

України про 

внесення змін про 

суб'єкта 

господарювання до 

Державного реєстру 

Дата та номер 

наказу 

Мінприроди 

України про 

виключення 

суб'єкта 

господарювання з 

Державного 

реєстру 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

Додаток 2 

до Порядку формування та ведення Державного реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

(пункт 3.1) 

 

Відомості про суб'єкта господарювання, який здійснює приймання транспортних засобів, що утилізуються 

_____________________________________________________________________________ 

 (адреса пункту приймання) 

№ з/п Відомості Опис 

1 Інформація про наявність власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 500 квадратних 

метрів 

 

2 Інформація про наявність спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для приймання та 

зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних 

речовин матеріалом, облаштованих ливневою каналізацією 

 

3 Інформація про наявність професійного і кваліфікаційного рівня керівників та працівників  

 

Дата ____________    

Заявник       ____________    ____________________________ 

    (підпис)       (прізвище, ініціали) 

 М. П.   



 

Додаток 3 

до Порядку формування та ведення Державного реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

(пункт 3.2) 

 

Відомості про суб'єкта господарювання, який здійснює розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

_____________________________________________________________________________ 

 (адреса пункту розбирання) 

№ з/п Відомості Опис 

1 Інформація про наявність власної або орендованої земельної ділянки площею не менш як 1000 квадратних 

метрів 

 

2 Інформація про наявність власних або орендованих виробничих та складських приміщень для розбирання на 

складові частини транспортних засобів, що утилізуються 

 

3 Інформація про наявність спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські 

приміщення) для накопичення та зберігання транспортних засобів, які повинні бути вкриті неруйнівним і 

непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), 

облаштованих ливневою каналізацією 

 

4 Інформація про наявність спеціально відведених та відповідно обладнаних місць (майданчики, складські 

приміщення) для зберігання небезпечних відходів, які повинні бути обладнані стаціонарними або пересувними 

вантажно-розвантажувальними механізмами 

 

5 Інформація про наявність професійних і кваліфікаційних рівнів керівників та працівників  

 

Дата ____________    

Заявник       ____________    ____________________________ 

    (підпис)       (прізвище, ініціали) 

 М. П.   



 

Додаток 4 

до Порядку формування та ведення Державного реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

(пункт 3.2) 

 

Інформація 

про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення робіт з розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

_____________________________________________________________________________ 

 (адреса пункту приймання) 

№ з/п Найменування обладнання Кількість Власне або орендоване Характеристика 

обладнання 

 

Дата ____________    

Заявник       ____________    ____________________________ 

    (підпис)       (прізвище, ініціали) 

 М. П.   

 



 

Додаток 5 

до Порядку формування та ведення Державного реєстру 

суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання 

та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 

(пункт 3.9) 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

ВИПИСКА 

з Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що 

утилізуються 

_____________________________________________________________________________ 

 (найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові, 

 місце проживання фізичної особи - підприємця) 

внесено до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що 

утилізуються, на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від ____________ 20__ року № ____. 

Адреса(и) пункту(ів) прийому: _____________________________________________ 

Адреса(и) пункту(ів) розбирання: _____________________________________________ 

Дата видачі ___ ____________ 20__ року. 

 

_______________________     ____________     ______________________________ 

(посада)               (підпис)       (ініціали, прізвище) 

 М. П. 



 


