
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киmСЬІ<оі ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Порядку погодження на розміщення --, 

об' єктів підвищеної небезпеки на території міста 

з метою забезпечення виконання вимог Закону України <<Про об'єкти 
підвищеної небезпеки», Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 21.05.2009 
N!! 526 <<Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності» щодо здійснення державного 
регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об' єктами підвищеної 
небезпеки, керуючись статтею 59 ,Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючі рекомендації постійної комісії з 
питань розвитку та благоус'ІрОЮ територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій сесія міської ради 

ВИРІШИЛА: 

Виконуючий обов'язки міськог 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від I.r. -І ~ . 2009р. 
N!! I~~,p- ~6"0r 

об'єктів підвищеної 

І.В.Сапожко 
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Подавнв: 

_ начальник відділу з пи~авь . 
наДзвичайНих ситуацій та ЦИВІЛЬного 

захисту населеВВJI ' 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- в.о. начальника управління економіки -
заступник начальника 

- начальник юридичного відділу 
, 

- начальник загального відділу 

- заступник голови постійної комісії 
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Додаток 

до рішення сесії 
Броварської міської ради 
від (1./,l.()9 N2/JJJJ-16-і>Г 

Порядок 
Погодження на розміщення об'єктів піДВllщеної небезпеки на території 

міста. 

1. Заzальні nОЛО31СЄННЯ 
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону Украіни «Про об'єкти 

підвищеної небезпеки». 
1.2. Погодження Броварської міської ради на розміщення об'єктів 

підвищеної небезпеки повинні отримувати суб'єкти господарської 
діяльності міста, які мають наміри будувати та експлуатувати об'єкти 
підвищеної небезпеки на території міста. 

1.3. Цей Порядок визначає процедуру погодження Броварською міською 
радою на розміщення об' єктів підвищеної небезпеки на території 

міста (далі - погодження). 

2. Порядок ОФОРJfUlЄННЯ дОКУМЄНl1lів на отримання дозволу 
2.1.Суб'єкт господарської діяльності, який має намір будувати та 

експлуатувати об'єкт підвищеної небезпеки надає у Дозвільний центр 
Броварської міської ради відповідну заяву у довільній формі. 

2.2. До заяви додається пакет документів, необхідних для погодження на 
розміщення об' єкта підвищеної небезпеки, що складаються з: 
- копія документів про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької 
діяльності; 
_ копія документів на право власності або право користування земельною 
ділянкою; 
_ техніко-економічне та містобудівне обrpунтування розміщення об'єкта 
підвищеної небезпеки та передnроектні матеріали, які містять відомості про 
об' єкт підвищеної небезпеки, можливі аварії на ньому та іх наслідки; 
_ повідомлення про результати ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки 
за формою ОІШ-l; 
_ Висновки державних експертиз: 
_ містобудування та архітектури; 
_ екології та охорони навколишнього природного середовища; 
_ санітарно-епідеміологіЧНИХ служб; 
- техногенної безпеки. 

3. Порядок розzляду дОКУЛІЄНn';В, llадаНlIХ для nоzод3lСЄННЯ. 

3.1. Відділ з питань надзвичайних сиТ?'ацій та цивільного захисту населення 
виконкому Броварської міської ради П1СЛЯ отримання документів від 



Дозвільно:о цeв:t>y Броварської міської ради про намір отримати погодження , 
в тижневии теРМІН розглядає наданий пакет документів, які визначені у п. 2.2 
цього Порядку. 

3.2. У разі відпо~ідності наданих документів вимогам законодавства, відділ з 
питань над~~и:аин~х ситуацій та цивільного захисту населення виконкому 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради в місячний термін готує проект рішення сесії 
Броварської міської ради про надання погодження. 

3.3. у разі виявлення невідповідності наданих документів вимогам 
законодавства, недостовірних відомостей відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Броварської міської ради 
в двотижневий термін з дати реєстрації заяви суб' єкта господарської діяльності 
повертає йому наданий пакет документів і письмово повідомляє суб'єкта 
господарської діяльності та Дозвільний центр Броварської міської ради про 
причини по яким неможливо розглядати заяву по суті. 

3.4. Суб'єкт господарської діяльності довинен усунути причини по яких 
неможливо розглядати заяву, і має право повторно подати заяву про надання 
погодження в Дозвільний центр Броварської міської ради . 
3.5. Сесія Броварської ради у місячний термін з дати реєстрації заяви про 
надання погодження розглядає на засіданні та затверджує наданий відділом з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому 

Броварської міської ради проект рішення про погодження на розміщення 

об' єкта підвищеної небезпеки на території міста або приймає рішення про 
відмову у погодженні з переліком додаткових заходів, які суб'єкт 
господарської діяльності повинен виконати для отримання погодження . 
3.6. Дозвільний центр Броварської міської ради у тижневий термін після 
затвердження сесією Броварської міської ради надає копію рішення про 
погодження на розміщення об' єкта підвищеної небезпеки на території міста 
суб' єкту господарської діяльності або копію рішення сесії Броварської міської 
ради про відмову з переліком додаткових заходів, які суб'єкт господарської 
діяльності повинен виконати для отримання погодження. 

Погодження надається на необмежений термін і поновлюється у випадках змін 
в умовах діяльності суб'єкта господарської дi~HOCTi, внесення змін дО чинних 
або прийняття нових нормативно-правових актІВ. 

3.7. Суб' єкт господарської діяльності після виконання додаткових заходів 
визначених у відмові має право повторно звернутися із заявою у Дозвільний 
центр Броварської міської ради за отриманням погодження. 
3.8. Контроль суб'єкта за дотриманням чинного законодавства суб'єктами 
господарської діяльності у сфері діяль . 'заної з об' єктами підвищеної 
небезпеки здійснює відділ з питань ~МfИk туацій та цивільного 
захисту населення виконкому Бра ої м .. В З періодичністю раз на 
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Подання: 

- начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

07400, м. Бровари, вул.Гагаріна, 15, каб. З06, т. (294) 5-24-98, 224-62-72 

Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови - секретарю ради 

Сапо>кку І.В. 

( ПодnllНR 
O1./~L о; 

на наступне засідання ради розгляд питання: 

«Про затвердження Поряд У погодження на розміщення об' єктів підвищеної ---. -- ----небезпеки на території міста». ---- -_ .... --_ ... 

Начальник відділу з питань 
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