
Інформація 

щодо адміністративних послуг, які надаються Донецькою обласною 

державною адміністрацією та структурними підрозділами 

облдержадміністрації 

 
№ 

з/п 
Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

Види послуг Відповідальна особа               

(ПІБ,  телефон, 

електрона адреса) 

Адреса                           

для отримання 

послуги 

1 2 3 4 5 

1. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Рішення про 

виділення у 

встановленому 

порядку лісових 

ділянок для 

довгострокового 

тимчасового 

користування лісами 

Юридичне управління, 

(06264)3-34-28,  

e-mail: 

yruprdonoda@ukr.net 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг виконкому 

Краматорської міської 

ради,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 8 м. 

Краматорськ,  

Донецька обл.,  

84313, 

(06264) 8-54-34. 

 e-mail:  

cnap@krm.gov.ua 

 
2. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Рішення про 

передачу у 

власність, надання у 

постійне 

користування та 

оренду земельних 

ділянок, що 

перебувають у 

державній власності 

Юридичне управління, 

(06264)3-34-28,  

e-mail: 

yruprdonoda@ukr.net 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг виконкому 

Краматорської міської 

ради,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 8 м. 

Краматорськ,  

Донецька обл.,  

84313, 

(06264) 8-54-34. 

 e-mail:  

cnap@krm.gov.ua 

 
3. Донецька обласна 

державна адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 

 

 

 

Стригіна 

Марія Володимирівна 

095-644-25-25, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

 

 

 

вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 

8, 

 м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313, 

eco.d@dn.gov.ua 

4. Донецька обласна 

державна адміністрація 

 

 

 

Дозвіл на 

спеціальне 

водокористування 

у разі використання 

води водних 

Рєзнікова 

Ганна Іванівна, 

095-644-25-25, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 

8, 

 м. Краматорськ, 

Донецька область, 
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об’єктів 

загальнодержавног

о значення 

 

 

 

 

 

84313, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

 
5 Донецька обласна 

державна адміністрація 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на 

спеціальне 

водокористування 

у разі використання 

води водних 

об’єктів місцевого 

значення 

 

Рєзнікова 

Ганна Іванівна, 

095-644-25-25, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

 

 

 

 

вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 

8, 

 м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

 
6. Департамент екології та 

природних ресурсів 

Донецької обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

Висновок 

державної 

екологічної 

експертизи 

 

 

Нестеров 

Євген Володимирович, 

095-644-25-25, 

eco.d@dn.gov.ua 

 

 

 

вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 

8, 

 м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313, 

eco.d@dn.gov.ua 

 
7. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Видача ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,         

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
8. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Видача ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водовідведення 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,        

 м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
9. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Видача ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,      

   м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 
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(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
10. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Видача ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,     

    м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
11. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Видача ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

постачання 

теплової енергії 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

 площа Миру, 2,       

  м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса: 

 вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
12. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Переоформлення 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,      

   м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
13. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Переоформлення 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водовідведення 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,       

  м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса: 

 вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

mailto:stanislawus@email.ua
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mailto:stanislawus@email.ua
mailto:stanislawus@email.ua
mailto:stanislawus@email.ua
mailto:stanislawus@email.ua
mailto:stanislawus@email.ua


Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
14. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Переоформлення 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,     

    м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса: 

 вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
15. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Переоформлення 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,     

    м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
16. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Переоформлення 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

постачання 

теплової енергії 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

 площа Миру, 2,      

   м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
17. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Анулювання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

 площа Миру, 2,   

      м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

mailto:stanislawus@email.ua
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stanislawus@email.ua 

 
18. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Анулювання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водовідведення 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

 площа Миру, 2,       

  м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
19. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Анулювання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,       

  м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса: 

 вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
20. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Анулювання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,     

    м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 
21. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Анулювання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

постачання 

теплової енергії 

 

 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

площа Миру, 2, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса: 

 вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 
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22. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Звуження 

провадження виду 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання, 

водовідведення, 

виробництва 

теплової енергії, 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами чи 

постачання 

теплової енергії 

 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса: 

 площа Миру, 2,     

    м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 

23. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Розширення 

провадження виду 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання, 

водовідведення, 

виробництва 

теплової енергії, 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 

мережами чи 

постачання 

теплової енергії 

Зубов 

Станіслав Олегович, 

0626477285, 

stanislawus@email.ua 

 

Юридична адреса:  

площа Миру, 2,    

     м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

Фактична адреса:  

вул. Академічна 

(Шкадінова), 71, 

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

stanislawus@email.ua 

 

24. Департамент розвитку 

сільської місцевості, 

впровадження реформ 

та агропромислового 

комплексу Донецької 

облдержадміністрації 

Сертифікат 

племінних 

(генетичних) 

ресурсів 

Костиць 

Марія Семенівна, 

050-473-93-24, 

Kostits @i.ua 

 

 

 

Юридична адреса:,  

Площа Миру, 2, 

м Краматорськ, 

Донецька область, 

84313 

 

Фактичне 

місцезнаходження:  

бульвар Машинобудів 

ників, 20 м 

Краматорськ, 

Донецька область, 

84313, 

Kostits @i.ua 

 
25. Департамент 

інвестиційно-

Державна 

реєстрація 

Пахомова 

Римма Асадівна, 

вул. Героїв України, 

31 

mailto:stanislawus@email.ua
mailto:stanislawus@email.ua
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інноваційного розвитку 

і зовнішніх відносин 

Донецької 

облдержадміністрації 

(перереєстрація) 

іноземних 

інвестицій та 

анулювання 

іноземної 

інвестиції 

(068) 538-39-46, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

Україна 

84313, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 
26. Департамент 

інвестиційно-

інноваційного розвитку 

і зовнішніх відносин 

Донецької 

облдержадміністрації 

Державна 

реєстрація 

договорів 

(контрактів) про 

спільну 

інвестиційну 

діяльність за 

участю іноземного 

інвестора 

Пахомова 

Римма Асадівна, 

(068) 538-39-46, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 

вул. Героїв України, 

31 

м. Краматорськ, 

Донецька обл.,  

84313, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 
27. Департамент 

інвестиційно-

інноваційного розвитку 

і зовнішніх відносин 

Донецької 

облдержадміністрації 

Видача ліцензії на 

експорт товарів 

Рясна 

Олена Анатоліївна, 

(068) 538-39-46, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 

вул. Героїв України, 

31 

м. Краматорськ, 

Донецька обл.,  

84313, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 
28. Департамент 

інвестиційно-

інноваційного розвитку 

і зовнішніх відносин 

Донецької 

облдержадміністрації 

Видача ліцензії на 

імпорт товарів 

Рясна 

Олена Анатоліївна, 

(068) 538-39-46, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 

вул. Героїв України, 

31 

м. Краматорськ, 

Донецька обл.,  

84313, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 
29. Департамент 

інвестиційно-

інноваційного розвитку 

і зовнішніх відносин 

Донецької 

облдержадміністрації 

Видача разової 

(індивідуальної) 

ліцензії 

Рясна 

Олена Анатоліївна, 

(068) 538-39-46, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 

вул. Героїв України, 

31 

м. Краматорськ, 

Донецька обл.,  

84313, 

inv.d@dn.gov.ua, 

 

uves_oda@ukr.net 

 
30. Департамент 

охорони здоров'я 

Донецької 

облдержадміністрації 

 

Спеціальна 

перевірка 

відомостей про 

стан здоров’я осіб, 

які претендують на 

посади, пов’язані з 

виконанням 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування 

Верезомська                                            

Ірина Олександрівна, 

(0626) 44-21-64, 

dozovca@ukr.net 

 

вул. Остапа Вишні, 

24, 

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

84331, 

dozovca@ukr.net 
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31. Департамент з питань 

цивільного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

Донецької 

облдержадміністрації 

Завдання на 

розроблення 

розділу інженерно-

технічних заходів 

цивільного захисту 

(цивільної 

оборони) у 

проектній 

документації 

(вихідні данні та 

вимоги на 

розроблення 

зазначеного 

розділу) 

Маленко 

Оксана В'ячеславівна-

начальник відділу, 

0507594694, 

ucz.d@dn.gov.ua 

 

вул. Богдана 

Хмельницького, 11 б, 

Краматорськ, 

Донецька обл., 

84313, 

0507594694, 

ucz.d@dn.gov.ua 

 

 

32. Донецька обласна 

державна адміністрація 

Ліцензія на право 

провадження 

освітньої діяльності 

у сфері дошкільної 

(загальної 

середньої) освіти 

Берюх 

Ольга Яківна, 

050-47-70-720 

Don_drer@ukr.net 

 

вул. Паркова, 62,            

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84331, 

050-47-70-720 

Don_drer@ukr.net 

 

 
33. Управління 

культури і туризму 

Донецької 

облдержадміністрації 

Погодження 

програм та 

проектів 

містобудівних, 

архітектурних і 

ландшафтних 

перетворень, 

меліоративних, 

шляхових, 

земляних робіт, 

реалізація яких 

може 

позначитись на 

стані памяток 

місцевого 

значення, їх 

територій і зон 

охорони; 

 

Люлька Єлізавета 

Ігорівна, 

тел.050-831-77-82, 

 

Ємцева Марина 

Анатоліївна 

тел. 095-052-5570 

culturaoblasti@ukr.net 

вул. В.Стуса, 63а,               

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

84313, 

ulturaoblasti@ukr.net 

 

 

34. Управління 

культури і туризму 

Донецької 

облдержадміністрації 

Погодження 

відчуження або 

передачі 

пам’яток 

місцевого 

значення їхніми 

власниками чи 

уповноваженим

и ними 

органами іншим 

особам у 

володіння, 

Люлька Єлізавета 

Ігорівна, 

тел.050-831-77-82, 

 

Ємцева Марина 

Анатоліївна 

тел. 095-052-5570 

culturaoblasti@ukr.net 

вул. В.Стуса, 63а,               

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

84313, 

ulturaoblasti@ukr.net 

 

 

mailto:ucz.d@dn.gov.ua
mailto:ucz.d@dn.gov.ua
mailto:Don_drer@ukr.net
mailto:Don_drer@ukr.net
mailto:culturaoblasti@ukr.net
mailto:ulturaoblasti@ukr.net
mailto:culturaoblasti@ukr.net
mailto:ulturaoblasti@ukr.net


користування 

або управління; 

 
35. Управління 

культури і туризму 

Донецької 

облдержадміністрації 

Надання 

дозволу на 

проведення 

робіт на 

пам’ятках 

місцевого 

значення (крім 

пам’яток 

археології), 

їхніх територіях 

та в зонах 

охорони, 

реєстрація 

дозволів на 

проведення 

археологічних 

розвідок, 

розкопок 

Люлька Єлізавета 

Ігорівна, 

тел.050-831-77-82, 

 

Ємцева Марина 

Анатоліївна 

тел. 095-052-5570 

culturaoblasti@ukr.net 

вул. В.Стуса, 63а,      

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

84313, 

ulturaoblasti@ukr.net 

 

36. Служба  

у справах дітей 

Донецької 

облдержадміністрації 

Надання 

направлення для 

знайомства  з 

дитиною 

громадянам 

України, які 

перебувають на 

обліку кандидатів в 

усиновлювачі, 

потенційні опікуни 

чи піклувальники 

Фоменко К.Г., (0626) 48 

52 23, 

ssd.d@dn.gov.ua 

 

вул. 

Б. Хмельницького, 8,         

м. Краматорськ, 

Донецька область, 

84313, 

ssd.d@dn.gov.ua 
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