
    Додаток 3

ПЕРЕЛІК
послуг (документів дозвільного характеру), що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг у місті Тернополі

№ 
з/п

Шифр 
послуги/ 

ідентифікатор
послуги

Назва послуги Суб’єкт надання 
послуги

1. ДДХ 2-01-00
00183

Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами

Управління 
стратегічного 
розвитку міста

2. ДДХ 2-01-01
00184

Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами (переоформлення)

Управління 
стратегічного 
розвитку міста

3. ДДХ 2-01-02
00187

Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами анулювання (скасування)

Управління 
стратегічного 
розвитку міста

4. ДДХ 8-1
01117

Видача дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами поза межами 
населених пунктів

Управління  розвитку 
інфраструктури та 
дорожнього 
господарства 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації

5. ДДХ 11-1 
01121

Видача дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для об’єктів 
другої та третьої групи

Управління екології 
та природних ресурсів 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації

6. ДДХ 11-3
01127

Видача дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів у 
межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного 
значення

Управління екології 
та природних ресурсів 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації

7. ДДХ 11-5
00085

Видача висновку про погодження 
документації із землеустрою

Управління екології 
та природних ресурсів 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації

8. ДДХ 12-1
00863

Видача дозволу на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на 
експлуатацією (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області 
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9. ДДХ 12-2
00728

Анулювання  дозволу на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на 
експлуатацією (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки

Управління 
Держпраці у 
Тернопільській 
області 

10.
ДДХ 
15-04-00
00194

Надання дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

11.
ДДХ 
15-04-01
00195

Переоформлення дозволу на порушення 
об’єктів благоустрою

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

12.
ДДХ 
15-04-02
00197

Анулювання дозволу на порушення 
об’єктів благоустрою

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

13. ДДХ 16-1
00300

Видача дозволу (санітарного паспорта) на 
роботи з радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючого 
випромінювання 

Головне управління 
Держпродспоживслу
жби в Тернопільській 
області

14. ДДХ 16-3
00654

Експлуатаційний дозвіл для провадження 
діяльності: на потужностях (об’єктах) з 
переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження; на потужностях 
(об’єктах) з виробництва, змішування та 
приготування кормових добавок, 
преміксів і кормів

Головне управління 
Держпродспоживслу
жби в Тернопільській 
області

15. ДДХ 16-4
00163

Видача експлуатаційного дозволу 
операторам ринку, що провадить 
діяльність, пов’язану  з виробництвом 
та/або зберіганням  харчових продуктів 
тваринного походження

Головне управління 
Держпродспоживслу
жби в Тернопільській 
області

16. ДДХ 19-1 
00166

Дозвіл на участь у дорожньому русі 
транспортного засобу, вагові або 
габаритні параметри якого перевищують 
нормативні

Управління 
патрульної поліції в 
Тернопільській 
області Департаменту 
патрульної поліції

17.
ДДХ 19-2 
00167

Погодження маршруту руху 
транспортного засобу під час дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів 

Управління 
патрульної поліції в 
Тернопільській 
області Департаменту 
патрульної поліції
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18. ДДХ 20-1
01993

Видача рішення  про передачу у 
власність, надання у користування  
земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у  державній власності 

Головне управління 
Держгеокадастру в 
Тернопільській 
області

19. ДДХ 21-1
01315

Отримання спеціального дозволу – 
лісорубного квитка на заготівлю 
деревини під час проведення рубок 
головного користування

Тернопільське 
обласне управління 
лісового та 
мисливського 
господарства

20.
ДДХ 24-1
00255 Видача дозволу на спеціальне 

водокористування

Сектор у 
Тернопільській 
області Державного  
агентства водних 
ресурсів України

21. ДДХ 24-2
00464

Анулювання дозволу на спеціальне 
водокористування

Сектор у 
Тернопільській 
області Державного  
агентства водних 
ресурсів України

22. ДДХ 25-1
00492

Видача  дозволу на спеціальне 
використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх 
частинах)

Управління 
Державного агентства 
рибного господарства 
у Тернопільській 
області

23. ДДХ 25-3
00504

Анулювання дозволу на спеціальне 
використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх 
частинах)

Управління 
Державного агентства 
рибного господарства 
у Тернопільській 
області

24. ДДХ 25-4
00503

Видача підтвердження законності 
вилучення водних біоресурсів із 
середовища їх існування та переробки 
продуктів лову (у разі необхідності 
суб’єкту господарювання для здійснення 
зовнішньоторговельних операцій)

Управління 
Державного агентства 
рибного господарства 
у Тернопільській 
області

25. ДДХ 27-1
01315

Отримання спеціального дозволу – 
лісового квитка на використання лісових 
ресурсів при заготівлі другорядних 
лісових матеріалів та здійснення побічних 
лісових користувань

Державне 
підприємство 
«Тернопільське лісове 
господарство»

          Міський голова                                                                           Сергій НАДАЛ
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