
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно

небезпечних об’єктів»

1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» У кр держархів повідомляє про 
оприлюднення з 27 липня 2020 року з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі У кр держархіву 
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» (далі -  проект постанови).

Основною метою проекту постанови є 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. 
Крім того, прийняття проекту постанови дасть змогу 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) та 
можливість подання суб’єктом звернення та інших документів, необхідних для 
отримання послуги в електронній формі. Зазначені дії відповідають Концепції 
розвитку системи електронних послуг в Україні, затвердженій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р.

2. Поштова адреса розробника проекту постанови: вул. Солом’янська , 24, 
м. Київ, 03110, Державна архівна служба України.

Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua.

3. Спосіб оприлюднення проекту постанови -  шляхом розміщення на офіційній 
сторінці У кр держархіву в мережі Інтернет.

4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань щодо проекту постанови приймаються протягом місяця з дня його 
оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна 
служба України (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (057)712-44-05. 
Адреса електронної пошти: info@arch.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції 
щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу 
регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх 
об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній 
службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної 
пошти: mail@dkrp.gov.ua.

5. Зауваження та пропозиції до проекту постанови фізичні та юридичні особи 
можуть надавати поштою (електронною поштою).
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