
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 

реалізації проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно 

небезпечних об’єктів» на ключові інтереси заінтересованих сторін 
 

1. Суть проекту акта 
Упровадження електронних послуг у сфері паспортизації потенційно 

небезпечних об’єктів та ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, 

а також встановлення чітких критеріїв завершення паспортизації потенційно 

небезпечних об’єктів і визначення держателя, реєстратора та адміністратора 

Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та  їх функцій. 
 

2. Прогноз впливів на заінтересованих сторін 
Заінтересо-

вана сторона 
Ключовий 

інтерес 
Очікуваний (позитивний чи негативний) 

вплив на ключовий інтерес із зазначенням 

передбачуваної динаміки змін основних 

показників (у числовому або якісному 

вимірі) 

Пояснення (чому 

саме реалізація 

проекту акту 

призведе до 

очікуваного 

впливу) 
короткостроковий 

вплив (до року) 
середньостроковий 

вплив (більше року) 

Юридичні та 

фізичні особи 

які є 

власниками 

потенційно 

небезпечних 

об'єктів (далі-

ПНО), або за 

якими ці 

об'єкти 

закріплені на 

правах 

повного 

господарсько

го відання 

або 

оперативного 

управління 

чи 

перебувають 

у їх володінні 

та 

користуванні. 

 

Визначення 

критеріїв 

завершення 

паспортизації 

ПНО, 

упровадження 

електронних 

послуг у сфері 

ведення 

Державного  

реєстру  

потенційно 

небезпечних 

об'єктів (далі - 

Реєстр), а також 

визначення 

держателя, 

реєстратора та 

адміністратора 

Реєстру та їх 

функцій. 

Позитивний  

Дозволить 

забезпечити:  
 можливість 

дистанційного 

доступу суб’єктів 

господарювання до 

завантаження та 

заповнення 

електронних заяв та 

інших документів, 

необхідних для 

реєстрації у Реєстрі; 

 отримання послуг, за 

допомогою засобів 

інформаційних, 

телекомунікаційних, 

інформаційно-

телекомунікаційних 

систем на веб-сайті 

Реєстру 

(www.pno.gov.ua); 

 можливість подання 

суб’єктом звернення 

та інших документів, 

необхідних для 

отримання послуги в 

електронній формі.  

 

Позитивний  

Дозволить 

забезпечити:  
 можливість 

дистанційного доступу 

суб’єктів 

господарювання до 

завантаження та 

заповнення 

електронних заяв та 

інших документів, 

необхідних для 

реєстрації у Реєстрі; 

 отримання послуг, за 

допомогою засобів 

інформаційних, 

телекомунікаційних, 

інформаційно-

телекомунікаційних 

систем на веб-сайті 

Реєстру 

(www.pno.gov.ua); 

 можливість подання 

суб’єктом звернення та 

інших документів, 

необхідних для 

отримання послуги в 

електронній формі.  

  

Реалізація акта 

забезпечить 

виконання вимог 

підпункту ґ 

пункту 2 частини 

першої статті 69, 

пункт 53 частини 

другої статті 17 та 

пункт 20 частини 

першої статті 18 

Кодексу 

цивільного 

захисту України, 

а також 

упровадження 

електронних 

послуг у сфері 

ведення 

Державного 

реєстру 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів, 

встановлення 

порядку надання 

такої електронної 

послуги, 

визначення 

держателя, 

реєстратора та 

адміністратора 

Реєстру та їх 

функцій. 

 

_________________________________________________ 


