
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2022 № 1030 «Деякі питання 

ідентифікації об’єктів підвищеної 

небезпеки»  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про результати ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки 

Загальні відомості 

Повне і скорочене найменування юридичної або 

фізичної особи - підприємця  

 

Ідентифікаційний код юридичної особи або 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків фізичної особи - підприємця (серія (за 

наявності) і номер паспорта*) 

 

Коди діяльності юридичної або фізичної особи - 

підприємця згідно з КВЕД 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання, 

адреса офіційної електронної пошти 

 

Повне та скорочене найменування об’єкта  

Фактична адреса об’єкта  

Площа об’єкта, тис. кв. метрів  

Клас об’єкта підвищеної небезпеки, 

установлений за результатом ідентифікації, або 

інформація про невіднесення об’єкта до об’єкта 

підвищеної небезпеки відповідного класу 

 

Найменування посади, прізвище, власне ім’я, по 

батькові (за наявності), номер телефону, адреса 

електронної пошти особи, відповідальної за 

експлуатацію об’єкта  

 

Інформація про попереднє найменування об’єкта 

підвищеної небезпеки та власника (у разі, коли 

об’єкт передано новому власнику з урахуванням 

пункту 25 Порядку ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки та їх обліку) 

 

 

 

 

 



  2 Продовження додатка 

 

Відомості, використані для ідентифікації  

об’єкта підвищеної небезпеки 

 

Перелік джерел 

небезпеки 

(виробничих 

одиниць), у 

яких розміщені  

небезпечні 

речовини 

Перелік 

небезпечних 

речовин за 

індивідуальними 

назвами або 

класами, що 

розміщені в 

кожному 

окремому джерелі 

небезпеки 

(виробничій 

одиниці) 

Клас 

небезпечної 

речовини 

(категорія 

небезпеки) 

Маса небезпечних 

речовин у кожному 

окремому джерелі 

небезпеки 

(виробничій 

одиниці), тонн 

Перелік 

виробництв 

(цехів, відділень, 

виробничих 

дільниць), 

окремого 

обладнання та 

будь-яких 

будівель, 

розташованих у 

межах території 

об’єкта, до складу 

яких входять 

джерела 

небезпеки 

(виробничі 

одиниці) 

 

Результати ідентифікації  

 

Перелік небезпечних речовин 

за індивідуальними назвами 
або таких, що входять до 

відповідного класу 

небезпечних речовин 

Загальна маса 

небезпечних 

речовин за 

індивідуальною 

назвою або 

класами 

небезпечних 

речовин, тонн 

Порогова маса небезпечної речовини, тонн, 

для об’єкта підвищеної небезпеки відповідно 
до таблиці 1 або 2 додатка 1 до Порядку 

ідентифікації обʼєктів підвищеної небезпеки 

та їх обліку 

Результати 

ідентифікації 

(клас 

об’єктів 

підвищеної 

небезпеки) 

індивідуальні 

назви 

небезпечних    

речовин 

Клас 

небезпечних    

речовин 

для об’єктів 

підвищеної 

небезпеки 1 

класу 

для об’єктів 

підвищеної 

небезпеки 2 

класу 

для об’єктів 

підвищеної 

небезпеки 3 

класу 

 

 Інформація про сусідні об’єкти, території і об’єкти будівництва,  

що можуть збільшити ризик виникнення чи наслідки аварії на  

об’єкті, у тому числі за ефектом “доміно” (за наявності) 

Найменування сусіднього об’єкта, 

території, об’єкта будівництва та адреси їх 

фактичного розташування 

Відстань до 

сусіднього об’єкта, 

території, 

кілометрів 

Примітка 

(контактні номери 

телефонів,  адреса 

офіційної електронної 

пошти тощо) 

 

 

 

 

 

 

 



  3 Продовження додатка 

 

 

Відомості про юридичну або фізичну особу - підприємця,  

що провела ідентифікацію об’єкта підвищеної  

небезпеки (у разі залучення) 

Найменування ______________________________________________________________ 

Коди діяльності згідно з КВЕД ________________________________________________ 

Юридична адреса ___________________________________________________________ 

Посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) виконавця 

_____________________________________________________________________________ 

Юридична або фізична особа, що експлуатує (планує експлуатувати)  

об’єкт, стосовно якого проводиться ідентифікація об’єкта підвищеної  

небезпеки (замовник будівництва),   

 

______________________ 
(найменування посади) 

_____________ 
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище, власне ім’я, по батькові)  

(за наявності) 

_________________ 

             (дата) 

 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в 

паспорті. 
 
            _______________________________________________________________________________________ 

  

                                                                   _________________________________ 


