
Погоджено:
Селищний голова  
_________________ М.  БЕНЗАР

      «____»  ___________ 2019

Наказ ГУ ДСНС України 
у Миколаївській області 
від 30.06.2016 № 342

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Про порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до 

Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 

1. 
Найменування центру, в якому 
здійснюється обслуговування суб'єктів 
господарювання  

Центр надання адміністративних послуг
Олександрівської селищної ради

2. Місцезнаходження центру  
Миколаївська обл., смт Олександрівка,
вул. Генерала Позвігуна, буд. 208

3. Інформація щодо графіка роботи центру 

Понеділок - п’ятниця з 08-00  до  17-00

Середа  з  08-00  до  20-00 

Без перерви на обід

4. Реквізити суб’єкта надання 
адміністративної послуги: 

Трофіменко Олександр Ігорович
(0512) 53 09 68, 050 882 55 87

4.1. 
Нормативно-правові акти, якими 
регламентується адміністративна послуга 

Кодекс цивільного захисту України введений 
в дію 01.07.2013 (ст. 57) 

4.2. Закони України (назва, частина, стаття) ______

4.3. 
Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт) 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від
05.06.2013  №  440  „Про  затвердження
типових  положень  Про  затвердження
Порядку  подання  і  реєстрації  декларації
відповідності  матеріально-технічної  бази
суб’єкта  господарювання  вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки”

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від  16.05.2014  №  523  «Про  деякі  питання
надання  адміністративних  послуг  органів
виконавчої  влади  через  центри  надання
адміністративних послуг»

4.4. 
Акти центральних органів виконавчої 
влади (назва, дата та номер, пункт) 

______

5. 
Акти місцевих органів виконавчої влади / 
органів місцевого самоврядування (назва, 
дата та номер, пункт) 

______



6. Вичерпний перелік документів

1.  Два  примірника  декларації  відповідності
матеріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання  вимогам  законодавства  з
питань пожежної безпеки (далі – декларація);

2.   Суб’єкт  господарювання  з  високим
ступенем  прийнятного  ризику  разом  з
декларацією  подає  позитивний  висновок  за
результатами  оцінки  (експертизи)
протипожежного стану підприємства, об’єкта
чи приміщення

7. 
Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги 

Декларація реєструється на безоплатній 
основі  

  У разі платності:   

7.1. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких
стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового 
акту) 

______

7.2. Розмір плати ______

7.3. 
Розрахунковий рахунок для внесення 
плати 

______

8. 
Строк, для передачі матеріалів 
адміністратором до органу надання 
адміністративної послуги

Не пізніше наступного дня з моменту 
надходження декларації

9. 
Строк, протягом якого надається 
адміністративна послуга 

Декларація  реєструється  протягом  п’яти
робочих днів з дня її надходження 

10. 
Вичерпний перелік підстав для відмови у 
реєстрації декларації 

1. Не відповідність поданої декларації 
встановленій формі;

2. Не відповідність встановленим до 
декларації вимогам;

3. Не заповнення (неправильне заповнення) 
граф декларації.

11. 
Строк дії декларації

  Необмежений

12. 
Необхідність у проведенні експертизи 
(обстеження) об'єкта, на який видається 
документ дозвільного характеру  

Суб’єкт господарювання з високим ступенем 
прийнятного ризику разом з декларацією 
подає позитивний висновок за результатами 
оцінки (експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи приміщення.

Оцінка протипожежного стану проводиться 
суб’єктом господарювання, який одержав 
відповідну ліцензію

13
Платність (безоплатність) проведення 
експертизи (обстеження) 

Не належить до компетенції органу надання 
адміністративної послуги



  У разі платності: 

13.1. 

Нормативно-правові акти, на підставі яких
стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового 
акту) 

______

13.2. 
Розмір плати проведення експертизи 
(обстеження) 

______

13.3. Розрахункові рахунки для внесення плати ______

14. Примітки ______

Головне управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій України 
в Миколаївській області   

ЗАЯВА

    Відповідно  до  Закону  України  "Про  дозвільну  систему  
у сфері господарської діяльності" прошу зареєструвати декларацію відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки.
_____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)
_________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)
_________________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)
_________________________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи /
 ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_________________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

 або ідентифікаційний номер фізичної особи –
 платника податків та інших обов'язкових платежів)

_________________________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця)

___________________                                                                                                  _____________________
      (телефон)                                                 (телефакс)

«______» ____________ 20___р.                           ______________________________________
                                     (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-

підприємця, уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви:

1. заповнений бланк декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань
пожежної  безпеки – у 2-х примірниках;



.

   Заповнюється адміністратором:

«______» _____________20___р.                                  реєстраційний номер _____________________________
    (дата надходження заяви)                   
___________________________________                   _____________________________________________
                    (підпис)                                                        (ініціали та прізвище адміністратора)  

Додаток 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 80)

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб’єкта господарювання __________________

2.  Керівник  (посадова  особа  виконавчого  органу)  суб’єкта
господарювання ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

3.  Ідентифікаційний  код  юридичної  особи  або  реєстраційний  номер
облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого
номера  та  повідомили  про  це  відповідному  органу  державної  податкової
служби  і  мають  відмітку  в  паспорті)
_____________________________________________________________

4. Номер телефону _______ телефаксу ____________

5. Адреса електронної пошти ___________________________________

6. Місце реєстрації суб’єкта господарювання ______________________

_________________________________________________________________
(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику ____________________________________________
(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь

________________________________________________________________
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення

________________________________________________________________
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері  техногенної та пожежної безпеки)



8.  Об’єкт  (об’єкти)  нерухомості,  що  декларується  (декларуються),  та
його (їх) місце розташування:

_________________________________________________________________
(зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об’єкта (об’єктів) нерухомості,

_________________________________________________________________
назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць/відвідувачів,

_________________________________________________________________
індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі)

наявність та стан утримання території ___________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів 

_________________________________________________________________
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС

_________________________________________________________________
від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі - Правила), утримується територія)   

стан утримання будинків, приміщень та споруд

_________________________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди)

стан утримання евакуаційних шляхів і виходів

_________________________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів  Правил  утримуються евакуаційні шляхи і виходи (коридори,

сходові клітки, двері тощо)

стан утримання електрогосподарства

________________________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується електрогосподарство)

стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування

_________________________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності,

_________________________________________________________________
або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та

обслуговуванні орендодавця)

стан утримання газового обладнання

_________________________________________________________________
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове обладнання за його наявності,

_________________________________________________________________
або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця)

наявність  та  утримання  автоматичних  установок  протипожежного
захисту 

_________________________________________________________________ 
(зазначається, що об’єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного захисту, які

перебувають у справному стані

_________________________________________________________________
та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб’єкта господарювання, що здійснює

технічне 

_________________________________________________________________
обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт приймання 

систем або зазначається, що наявність таких систем не



_________________________________________________________________
вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)

наявність  та  утримання  систем  внутрішнього  та  зовнішнього
протипожежного водопостачання

_________________________________________________________________
(зазначається, що об’єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання (пожежні

крани та пожежні гідранти),

_________________________________________________________________
які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, 

що наявність таких систем

_________________________________________________________________
не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)

наявність  та  утримання  пожежної  техніки  та  первинних  засобів
пожежогасіння ____________________________________________________

                     (зазначається, що об’єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою 

_________________________________________________________________
та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками)  відповідно до вимог Правил,

_________________________________________________________________
які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність

_________________________________________________________________
пожежної техніки не вимагається)

(найменування посади
керівника суб’єкта
господарювання)

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 80 від 14.02.2018}



Вичерпний перелік документів для реєстрації декларації:

1. Два  примірника  декларації  відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки (далі – декларація);
2. Суб’єкт  господарювання  з  високим  ступенем
прийнятного  ризику  разом  з  декларацією  подає  позитивний  висновок  за
результатами  оцінки  (експертизи)  протипожежного  стану  підприємства,
об’єкта чи приміщення

Платність: Декларація реєструється на безоплатній основі  

Строк, протягом якого надається послуга: 5 робочих днів

Вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації декларації:

1. Не відповідність поданої декларації встановленій формі;

2. Не відповідність встановленим до декларації вимогам;

3. Не заповнення (неправильне заповнення) граф декларації

Строк дії декларації: необмежений

Декларація реєструється безоплатно
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