
Зразок                                       Додаток 1  

                                до Порядку ідентифікації та обліку  

                                   об'єктів підвищеної небезпеки  

 

                                                       Форма ОПН-1  

 

                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

                      ____________________________________________  

                      (посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові 

                      ____________________________________________  

                      керівника суб'єкта господарювання) 

                      _____________________________________ 200 р.  

                                         М.П.  

 

                           ПОВІДОМЛЕННЯ  

              про результати ідентифікації об'єктів  

                       підвищеної небезпеки  

 

__________________________________________________________________  

        (повна і скорочена назва суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________  

                        (форма власності) 

__________________________________________________________________  

          (ідентифікаційний код суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________  

        (орган, до сфери управління якого належить суб'єкт 

__________________________________________________________________  

                         господарювання) 

__________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта 

__________________________________________________________________  

                         господарювання) 

__________________________________________________________________  

      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, 

__________________________________________________________________  

          факс, електронна адреса відповідальної особи) 

__________________________________________________________________  

            (юридична адреса суб'єкта господарювання)  

 

     1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти  

 

     Основний вид  виконуваних  робіт,  пов'язаних  з небезпечними  

речовинами.  

 

     Перелік основних   технологічних   процесів,   пов'язаних   з  

небезпечними речовинами.  

 

     Умови приймання і зберігання сировини.  

 

     Умови зберігання та відвантаження продукції.  

 

     Перелік основних структурних підрозділів.  

 

     Розташування основних  структурних  підрозділів на майданчику  

(майданчиках).  

 

     Розташування   на   місцевості  та  відстань  від  потенційно  

небезпечних   об'єктів   до  промислових  об'єктів  або  елементів  

селитебної території.  

 



     2. Перелік потенційно  небезпечних  об'єктів  з  небезпечними  

речовинами,  виділених  для  ідентифікації,  у тому числі тих,  що  

ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки  

 

--------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 Найменування |    Місце     |  Найменування, маса, |  Найменування або |     

Результати 

  потенційно  | розташування | категорія небезпечної|      категорія    |    

ідентифікації 

 небезпечного |  потенційно  |   речовини чи групи  |    небезпечної    |     

(належить до 

   об'єкта,   | небезпечного |  небезпечних речовин,| речовини чи групи | 

об'єктів підвишеної 

виділеного для|   об'єкта    |  що використовуються |    небезпечних    |      

небезпеки 

ідентифікації,|              |   або виготовляються,| речовин, за якими | 

відповідного класу, 

та його склад |              |     переробляються,  |    проводилася    |    

не належить до 

              |              |     зберігаються чи  |   ідентифікація   | 

об'єктів підвищеної 

              |              |   транспортуються на |      об'єкта      |      

небезпеки) 

              |              |        об'єкті       |                   | 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------  

 

     Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів  підвищеної  

небезпеки, крім зазначених, не визначено.  

 

     3. Маса  небезпечних  речовин,  що  знаходяться на потенційно  

небезпечних об'єктах.  

 

     Для кожного потенційно небезпечного  об'єкта,  зазначеного  у  

пункті 2,  по кожному виробництву,  дільниці,  установці,  апарату  

тощо,  що входять до його складу,  виявлені  небезпечні  речовини,  

розрахована   маса   кожної  небезпечної  речовини,  сумарна  маса  

небезпечних речовин подається у таблиці.  

 

------------------------------------------------------------------ 

|  Найме- |Найменування| Наймену-|      Маса індивідуальної      | 

| нування |виробництва |  вання  |  небезпечної речовини і маса  | 

|потенцій-| (дільниці, |небезпеч-|  небезпечної речовини кожної  | 

|   но    | установки, |   ної   | категорії, до якої вона може  | 

|небезпеч-|  апарата   | речовини|бути віднесена за нормативами  | 

|  ного   | тощо), які |  та її  |        порогових мас          | 

| об'єкта | входять до |  маса,  |-------------------------------| 

|         |   складу   |   тонн  | Індиві-| Номер категорії за   | 

|         | потенційно |         | дуальна|    нормативами       | 

|         |небезпечного|         |речовина|    порогових мас     | 

|         |  об'єкта   |         |        |----------------------| 

|         |            |         |        |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10  | 

------------------------------------------------------------------  

 

____________  

  Усього  

 

     4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів,  

довідкових  та науково-технічних видань,  що використовувалися під  



час проведення ідентифікації.  

 

     5. Відомості  про  організацію,  що   провела   ідентифікацію  

(заповнюється  у  разі  проведення  ідентифікації  іншим суб'єктом  

господарювання).  

 

     Повна і скорочена назва.  

 

     Юридична адреса.  

 

     Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.  

 

     Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).  

 

     Звіт склав __________   __________   ________________________  

                 (посада)     (підпис)     (ініціали та прізвище)  

 

                                     _____  _____________ 200 __р.  

 

{  Додаток  1  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 990  

( 990-2011-п ) від 21.09.2011 }  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/990-2011-%D0%BF

