
Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної 
небезпеки в Державному реєстрі об’єктів 
підвищеної небезпеки

Строк надання послуги

  30 робочих днів 

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Звернення на реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки1. 
повідомлення про результати ідентифікації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки за 
формою ОПН-1

2. 

Платність надання адміністративної послуги

  Безоплатно



Спосіб отримання послуги

Особисто роботодавцем (уповноваженою ним особою), виробником, постачальником або 
надсилається поштовим відправленням на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. 
Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Включення об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів 
підвищеної небезпеки

або

У разі надання суб’єктом господарювання неповної інформації про результати ідентифікації, 
що передбачена повідомленням форми ОПН-1 суб’єкт надання адміністративної послуги 
письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання

 

Додаткова iнформацiя

 Підстава для отримання послуги:

Звернення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи до адміністративного 
центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) на реєстрацію об’єкта (об’єктів) 
підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів україни від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

Постанова КМУ від 11.02.2015 №96 "Про затвердження Положення про Державну 
службу України з питань праці"

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та 
декларування безпеки обєктів підвищеної небезпеки»

•



Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги


