
ДЛЯ ОЦІНКИ, ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (КІ) ПОДАЄ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО 

належності об’єкта КІ до певного сектору
критичної інфраструктури

типу основних послуг, які об'єкт КІ надає

повної назви організації, форми власності,
коду ЄДРПОУ, (розпорядника) об'єкта,
місцезнаходження

керівника, власника об'єкта 
(ПІБ, номери телефонів, email)

найменування об'єкта КІ, фактичної адреси
місцезнаходження об'єкта критичної
інфраструктури

розрахунок РК - рівнів негативного
впливу, які особа, суспільство,
навколишнє середовище, економіка,
нацбезпека та обороноздатність
країни можуть зазнати внаслідок
порушення або припинення
функціонування об'єкта  КІ відповідно
до критеріїв, зазначених у додатках 1
і 2 до Методики

ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
ОБʼЄКТІВ КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ 
СЕКТОР ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АПК 

agro-ki@minagro.gov.ua

Віднесення обʼєкта до КІ здійснюється через визначення негативного впливу
внаслідок пошкодження, зупинки або знищення обʼєкту за двома рівнями
критеріїв через коефіцієнти (РК)

Секторальні РК

Міжсекторальні РК

15. Послуги, що надаються
сектором харчової промисловості
та АПК

катастрофічні наслідки (РК=4)
Критичні (РК=3)
Значні (РК=2)
Незначні (РК=1)

4 рівні впливу за якими розраховуються РК 

катастрофічні наслідки (РК=4)
Критичні (РК=3)
Значні (РК=2)
Незначні (РК=1)
Надто малий вплив (РК=0)

5 рівнів впливу за якими
розраховуються РК 

Негативний вплив 1: підприємство оцінює та надає
підтвердження тому,  якою є кількість населення (РК № 1) і
який географічний масштаб заподіяної шкоди (РК №2) життю
та здоров’ю людей може бути в разі зупинки підприємства 
 (якщо така шкода може бути) за переліком і формою,
визначеною Методикою. Якщо такий вплив катастрофічний і
цьому є підтвердження, ставиться балл РК=4 для кожного
пункту, в сумі для 1 кроку РК=8. 
Негативний вплив 2: заподіяння шкоди навколишньому
природному середовищу і т.д.

До прикладу:

По кожному пункту з Методики, підприємство
оцінює і надає підтверджуючі документи щодо
негативного впливу у разі знищення, пошкодження
або порушення функціонування об’єкта: 

Методика затверджена та викладена у
Поставнові КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 1109 

Підприємство формує PDF
файли з оцінки та
підтведжуючих документів
та відправляє на

Після надання документів комісія перевіряє їх та приймає рішення про
віднесення обʼєкту до КІ (І-ІV категорії) на підставі формули, що викладена в
постанові.  

та у прикладі на сайті
Мінагрополітики 

Відповідальні особи робочої групи Мінагрополітики
Рослинництво, Сергій Гвоздь, (044) 363 08 45
Тваринництво,  Ірина Сагановська, (044) 363 08 20
Переробка, виробництво харч. продукції, Ярослав Черевичний,
(044) 363 14 26
Зрошувальні системи та каналт, Оксана Дехтяр, (044) 363 05 40

minagro.gov.ua

По сумі РК визначається
категорія обʼєкту КІ 

В обов’язковому порядку подаються підтверджуючі документи, 
на підставі яких було заповнено додатки 1 і 2 до Методики

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023519-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023519-21#Text
https://cutt.ly/n0LEDPS

