
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

від ___________ 20__ р. Київ № ____________

Про внесення змін до 
інформаційних карток 
адміністративної послуги 

Відповідно до Водного кодексу України, Закону України «Про 
адміністративні послги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 
№ 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів 
України» (із змінами) та наказу Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України від 06.11.2020 № 249 «Про затвердження Порядку 
функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг 
Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними 
органами»,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції такі, що додаються:
Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 

спеціальне водокористування», яка надається Державним агентством водних 
ресурсів України (для водокористувачів міста Києва та Київської області, зони 
відчуження та зони безумовного (обовязкового) відселення території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи);

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Вінницькій області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Волинській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Дніпропетровській 
області Державного агентства водних ресурсів України;



Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Донецькій та 
Луганській областях Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Житомирській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Закарпатській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Запорізькій області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором в Івано-Франківській 
області Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Кіровоградській 
області Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Львівській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Миколаївській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором в Одеській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Полтавській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Рівненській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Сумській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором Тернопільській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Харківській області 
Державного агентства водних ресурсів України;



Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Херсонській області та 
м. Севастополі Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Хмельницькій області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Черкаській області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Чернівецькій області 
Державного агентства водних ресурсів України;

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача дозволу на 
спеціальне водокористування», яка надається сектором у Чернігівській області 
Державного агентства водних ресурсів України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 1 та 3-24 пункту 1 
наказу Державного агентства водних ресурсів України від 08.01.2019 № 11 «Про 
затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративної 
послуги».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Ігоря ГОПЧАКА. 

Голова                        Олексій КУЗЬМЕНКОВ



до наказу «Про внесення змін до інформаційних карток
адміністративної послуги»

(наказу, листа, матеріалів на преміювання/змін до штатного розпису)

Перший заступник Голови            _________________                       
О.Кузьменков

Заступник Голови 

Управління надання 
адміністративних послуг та 
водокористування

_________________ 

_________________

І.Гопчак

Р.Капітонов

Юридичний відділ _________________ О.Цукренко

Головний спеціаліст з питань 
запобігання корупції                 _________________ Л.Купцова

Редактор _________________ Т.Семенюк

Виконавець ________________ Н.Адаменко


