
ШФОРIlIАЦIЙНД КДРТКА
адмiIIiстративItоi llос,туги з вiдпесепня об'ск,га до об'скта пiдвищеrrоi Irебезпскн

вiдповiдного класу з ресстрацiсlо в Peccтpi* (Журналi облiку) об'сrсriв пiдвпrценоi
Itебезriеки

(наirменумнlrя суб'скга вадаяня цr,,riнiстративноi послуги)

Iнформацiя про суб'скI,д ltаllаlIrlя алмiнiстра,rпвllоi послугrr
l Мiсцезtлмодження суб'екта

ЕаданЕя адмiнiстративIlоi посJIуги
вул. Франка, 6. м. Iвано-Франкiвськ, 760l 8

2 hтформацiя щодо режиму роботи
суб'скта надання адv iнiстрати вноТ
посл}ти

8.00 до 17.15, KpiM суботи та недiлi

з Телефон/факс (ловiдки), адреса
електронноi пошти та вебсайт
суб'екта надаIIня адмiнiстративllоi
послуги

гел. (0З42)5З-78-55, (0342)59-65-02,

}акс (0За2)5З-7i,t-55
Web:http :wrrrя. i 1'.dsns. gov.ua

B-mail: iчацоГтqцkirýЦfoЬдý.gау.ца
HopMaTrlBпi актп, якllмIl регламеltтусться trадаt|ня адмiнiсrративноi послуги

4 Закони Украiни Кодекс цивiльвого захисry Украiни,
Закон Украilrи uПро об'екти пiлвищеноТ
небезпеки>

5 Аrги Кабiнеry MiHicTpiB Украillи Постакова Кабirrету MiHicTpiB Украiни
вiд lЗ.09,2022 М l030 <!еякi питаIIня
iдентифiкацii об'сктiв пiдвищеноi rlебезпоки>

Умовп одержанпя адмilliс,гратrrвlrоТ послугrl
6 ПЦстава для отримання

адм iнiстративноi послуги
Звернення суб'екта господарювання до суб'екта
надання адмiнiстративпоi послуги

7 Вичерпний перелiк доryr,.rеrпi в,

необхiдних дtя отриманвя
адмiнiстративноi послуги, а також
вимоги до ннх

ЗаповrlеIlе за резуjIьтатами iдсптифiкацiТ
повiдомлення за формоrо ОПI{-l разом з

розрахуI{ково-пояснювальною запискою

8 порядок та спосiб податтня

докlтлеятiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

l. У паперовiй формi документи полаються
зiцвником особисто або поштовим
вiдправлепням.
2. В електроrrнiй формi докумеIJти подаються з

використанЕям електронного Реестру через
кабiнет Державних посл}т онлайн* *

9 Платнiсть (безоплатнiсть) наданюI
адlr,tiнiстративноi послуги

Безоплатно

l0 Строк надантrя адмilriстративпоi
посJIуги

За вiдсугностi пiдстав для вiдмови у яаданнi
алмiнiстративноi послуги, не пiзнiше 20 робочих
днiв пiсля отримаЕня вiд суб'скта
господарювання повiдомлення про результати
йентифiкацii



д

До введення в дiю електонIlого

в електроннiй формi, через

#;;;;;;;;;;i о Жуjналi оОл;ку об'екгitt пiдвлrценоi li*]lli*.::'ý'"НIJ"lъ,#:'":fr}нlЁilх;ъ"*;;;:;;;й;"."о.,п."у**,ожливiсIь подаяIц таких докумеtlтiв

" рпсктппннiй tltooMi. чеоез кабiнет ,Щержа}нлtх посJryг оклаин,

PeccTpi (ЖурнМi облiку) об'сктiв пiдвиUrеноТ 
l

небезпеки
Jlt4"rоt,l "бо 

електроIIIIою поullою

повiдомля€ться суб'ект господарювапня про

вiдпесення об'екта до об'еrга пiдвиtценоi

небезпеки вiдповiдflого класу з вiдliткою про

даry i номер ресстрацii об'скта у Peccтpi

йурна"i облiку) об'еKTiB пЦвишеноТ небезпеки

ll пБлй пiд"тuв дпя вiд"оои у
наданнi алмi rricTpдIlIgilgsIJII_

1з Результат яадання
адмiнiстративноi послуги

l4 ТЙсоби отри""ння вiдповiдi

фезультату)

rт;;й"-, дi,о,"lе-rрБлIого Ресстру об'сктi I. пiдвишеноl неОезлеки рессlрацl)l чулg l,рчпuл l

2

l

l

I

!

I

l


