
^IНФОРМАЦIЙItА КЛРТКА
адмilliстративноi послуrll з вIlк,пючсllItrl об'скта пiдвищеноi ltебсзпеки з Ресстру*

(Журналу облiку) o6'cKTiB пhвllщеноТ небсзпеки

'скта tta;,laltItп алм ir, iстrriiй,юi п
вул. Франка, 6, м. Iвано-Фраllкiвськ, 7Ъ0l 8

мiсцезнахолжеturя суб'екга нiцаlttя

IнформацЬ щоло режиму рботrт
суб'екга надаlпrя ад.riIriсrраттtввоi

сф'екга кадаrпя Фlмiltiстратив}tоi

Телефон/факс (довiдки), a,lФeca
елекФоIIIIоТ пошти та вебсайт

(0з42)5з-78_55, (0з42) j9{5{'
с (0342)53-78_55

Закоlrи Украiirи Кодекс цивЬного захrос,ry Украi'нц
Закоп УкраТни (Про об'екти пiдвиценоi
небезпеки)

Дкrл Кабiнеry MiTricгpiB YKp7ilI lr Постаrова Кабiнегу Мiпiс.грiв Украiirlи
вiд 13.09.2022 N 10З0 <!еякi питанItя

Пiдстава дrя отримшпtя 3вернеlпrя суб'скгu .осподuрюпrrrпя до ryбЪl.та
наданrш адмilliстративllоТ пос;lуги

Вичерпкий перлiк документiв,
необхiдних дrя отримаипя
фlмiнiсгративноi послуги, а також
вимоги до tlих

Матерiаrи повторноi lдеt]тифЙil'l' обЪкЙ
пiдвиценот небезпеки, за резрIьтатами якоi об'скт
не вiднесений до об'ектiв пiдвиrценоi небозпеки
вiдповiдrrого кJIасу, та наданяя докуиентiв, якi
пlдтверджують:

змiну технiчних характеристик або кiлькостi
джерел небезпеки у разi, коли на об'ектi
пiдвищеноi небезпеки зменшена ср{арна маса
небезпечних речовин порiвняно з llормаl.ивом
пороговоТ [tаси за iндивiдумьною масою або
класом небезпечноi ре.rовини, внас.lIiдок чого
об'ект не flалежитЬ ло будь-якого K.:tacy об'скгiв
пiдвищеяоi небезпеки;

лiквiдацiю або виведення з експ,:Iуатацii
списаrпfi з балаItсу) об'екrа пiдвиIценоi ttебезпеки

Порядок та спосiб подаlпя
докумеlrтiв, необхiдlих дlя
отриманlrя адмilliсграrгквноi
послуги

l. У паперовiй формi документи подztються
зtLявни ком особисто або поштовим вiдправленllям.
2. В електроннiй формi документи пOлаються з
використанням електронного Poccrpy об'ектiв
пiдвиценоi небезпеки через кабiнет !ержавних

8.00 до l 7. l5, KpiM суботи ,u lrедЙ



9 ГLтатн icTb ( бсзоппuо iБбlЙ"Й
адrlюсграмвноi послчги

| 
лlriв пiсля отриман,ш вЬ суб'скта госпоп"рruu,,п,

l 
*о,?*о*1I,ч Lpo рчдцаl.:а шенlифiцдцi,_

|на,rанlrясlб,с-й
HeTolfiol lнФорNiацii про резуjIь.l ати iденr.ифiкаtii.
виклtочепня об'скта й!Ыц[[6|-frffifr|-;]
Ресстру 1ЖурIrму облiку) об'сктiв nir,""iu.l,oi 

]

Безоплатuо

trебезпеки

пiдвиIцепоi пебезпеки з Реестру 1Журп-у oOni*yi
об'екгiв цiдвIценоi небезпеки

l0 Стрк нмБЙ uппi"iсгрЙЙЫ
послуги

11 Пере, r i к пБйББя-вББв-иl-
наданнi алм iнiстративноТ пой}ти

lз PBynbTaT на,давrоffiйй!ЙББГ
послуги

14 Способи оrримБЙ "ЙБЙфезультату)

ло lведенttя в дiю електронttого РессБч об'
паперовому виглядi в Журнмi облiкУ об'скriв пiдвищенот 

"ео"зп"*u.

l


