
РЕГЛАМЕНТ  

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

 Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, впровадження  

нових технологій, передачу на виробництво зразків нових  

пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, 

 оренду будь-яких приміщень (крім випадків, коли провадження  

господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що  

визначається законодавством про дозвільну систему у сфері 

 господарської діяльності) 

 

Органи Держтехногенбезпеки у Київській області 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

 

1.  Найменування дозвільного центру, в 

якому здійснюється обслуговування 

суб’єктів господарювання 

Єдиний дозвільний центр 

м. Борисполя 

2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: м. Бориспіль,  

вул. Дзержинського, 1  

3.  Інформація щодо графіка роботи 

дозвільного центру 

Вівторок, четвер  

З 09.00 до 11.00 год. 

4 . Реквізити адміністраторів та 

представників місцевого дозвільного 

органу, відповідальних за видачу 

документа дозвільного характеру: 

 

Мороз Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор; 

Ярмак Ірина Миколаївна  - державний 

адміністратор; 

Питель Леся Володимирівна – представник 

Бориспільського РВ ГУ 

Держтехногенбезпеки у Київській області 

4.1. Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача документа 

дозвільного характеру 

 

4.2.  Закони України (назва, частина, 

стаття) 

Стаття 10 Закону України «Про пожежну 

безпеку» 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України  

(назва, частина, стаття) 

Постанова КМУ від 14.02.2001 № 150 

«Про затвердження Порядку видачі 

Державною інспекцією техногенної 

безпеки дозволу на початок роботи 

підприємств та оренду приміщень», 

Постанова КМУ від 17.05.2006 № 685 

«Про затвердження Порядку повідомлення 

адміністратора або дозвільного органу про 

відповідність матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства», Постанова КМУ від 

21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо 

упорядкування видачі документів 

дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності». 

4.4. Акти центральних органів виконавчої 

влади (назва, частина, стаття) 

Наказ МНС України від 11.05.2006 № 278 

«Інструкція з організації роботи органів 

державного пожежного нагляду з питань 

видачі дозволу на початок роботи 

підприємств та оренду приміщень». 



5. Акти місцевих органів влади / органів 

місцевого самоврядування (назва, 

частина, стаття) 

- 

6.  Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання документа 

дозвільного характеру 

1.заява (формуляр 1); 

2.матеріали експертизи (обстеження) 

протипожежного стану підприємств, 

об’єкта чи приміщення; 

3.завірена в установленому порядку копія 

свідоцтва про власність або копія 

договору оренди; 

4.у разі виявлення фактів порушення 

правил пожежної безпеки дозвіл 

видається за умови подання суб’єктом 

господарювання діяльності: 

- договору страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами 

стосовно відшкодування наслідків 

можливої шкоди на період до усунення 

порушень правил пожежної безпеки; 

 - плану заходів щодо усунення таких 

порушень з конкретними термінами 

виконання. 

5. завірена в установленому порядку копія 

свідоцтва про державну реєстрацію 

7.  Платність (безоплатність) видачі 

документа дозвільного характеру 

Безоплатно 

8.  Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру 

10 робочих днів 

9.  Вичерпний перелік підстав для 

відмови у наданні документа 

дозвільного характеру 

- подання суб’єктом господарювання 

документів, необхідних для одержання 

дозволу, не в повному обсязі; 

- виявлення в документах, поданих 

суб’єктом господарювання, недостовірних 

відомостей; 

 - виявлення за результатами експертизи 

(обстеження) протипожежного стану 

підприємства, об’єкта чи приміщення 

порушень правил пожежної безпеки, що 

можуть призвести до виникнення пожежі 

або створення перешкод у її гасінні та 

евакуації людей. (згідно із п. 5-1 

Постанови КМУ від 14 лютого 2001 року 

№ 150) 

10. Строк дії документа дозвільного 

характеру (необмеженість строку дії) 

Безстроковий 

11.  Необхідність у проведенні експертизи 

(обстеження) об’єкта, на який 

видається документ дозвільного 

характеру 

ст. 10 Закону України «Про пожежну 

безпеку», п. 4 Постанови КМУ від 

14.02.2001 року № 150 «Про затвердження 

Порядку видачі Державною інспекцією 

техногенної безпеки дозволу на початок 

роботи підприємств та оренду приміщень». 

12. Платність (безоплатність) проведення Платне 



експертизи (обстеження) 

 У разі платності:   

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата (назва та 

реквізити нормативно-правового акту) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

31.05.2006 № 774 «Про затвердження 

тарифів на проведення органом 

державного пожежного нагляду оцінки 

експертизи (обстеження) протипожежного 

стану підприємства, об’єкта, приміщення»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2011 № 550-р «Про 

затвердження переліку платних 

адміністративних послуг, які надаються 

Державною інспекції техногенної 

безпеки», Наказ МНС України від 

17.08.2006 № 532 «про затвердження 

примірного договору та порядку внесення 

плати», Наказ МНС України від 13.08.2006 

№ 444 «Про затвердження методики 

розрахунку витрат часу та вартості 

проведення органом державного 

пожежного нагляду оцінки (експертизи) 

протипожежного стану підприємства, 

об’єкта, приміщення та проектно-

кошторисної документації затвердження 

якої не потребує висновку комплексної 

державної експертизи» 

12.2. Розміщення плати проведення 

експертизи (обстеження) 

Експертиза протипожежного стану 

вибухопожежонебезпечного об’єкта – 31,5 

грн. за 1 людино-годину; 

Експертиза протипожежного стану об’єкта 

з масовим перебуванням людей – 24,25 

грн. за 1 людино-годину; 

експертиза протипожежного стану 

підприємства, об’єкта, приміщення – 16,99 

грн. грн.. за 1 людино-годину; 

13.  Примітки 1. Переліки підприємств, об’єктів та 

приміщень, на початок роботи яких 

дозволи видаються територіальними 

органами державно пожежного нагляду в 

Київській області, визначаються 

відповідно головним державним 

інспектором з нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки у Київській області. 

2. Новостворені підприємства, зокрема ті, 

що розташовані в орендованих 

приміщеннях, які не змінюють виду своєї 

діяльності і стану таких приміщень (крім 

потенційно небезпечних об’єктів), або не 

належать до категорії 

вибухопожежонебезпечних та об’єктів з 

масовим перебування людей і не 

розміщуються на території або всередині 



зазначених об’єктів, можуть 

започатковувати свою діяльність за 

декларативним принципом. 

3. Новостворені підприємства, що 

належать до категорії пожежонебезпечних 

об’єктів, можуть започатковувати свою 

діяльність за декларативним принципом за 

умови укладення договорів добровільного 

страхування відповідальності перед 

третіми особами. 

4. Погодження в установленому порядку з 

органами державного пожежного нагляду 

нормативно-технічної документації на нові 

технології та зразки нових 

пожежонебезпечних машин, механізмів, 

устаткування та продукції є одночасно 

дозволом на їх практичне впровадження чи 

передачу у виробництво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Формуляр 1 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                      постановою Кабінету Міністрів України  

                                                                                  від 7 грудня 2005 р. N 1176 ( 1176-2005-п )  

                                                                      (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

                                                                                                           від 3 вересня 2008 р. N 778)  
                                                                                               

                                                                       Начальнику Бориспільського РВ ГУ 

Держтехногенбезпеки у Київській області 

підполковнику служби цивільного захисту 

_______________Ковалю П.В._________ 
                                                                                             (керівнику дозвільного органу) 

 

ЗАЯВА  
 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності" прошу видати ___________ дозвіл на початок роботи________________  
                                                                          (назва документа дозвільного характеру) 

 

_____________________________________________________________________________  
                                                 (об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру) 

 

_____________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження (адреса), за яким знаходиться земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання, 

механізми, виконується окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга)  
 

_____________________________________________________________________________   
(зареєстрований 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, 
 

_____________________________________________________________________________  
       ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, 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.                                М.П.    _____________________________ 
                                                                                      (підпис керівника юридичної особи/фізичної  

                                                                                                                                                 особи - підприємця, уповноваженої особи)  

 Документи, що додаються до заяви: ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заповнюється державним адміністратором: 

javascript:OpenDoc('1176-2005-п');


 

«____» _______________20__ р.                                   реєстраційний номер ______________ 
 

_______________________                                            ________________________________  

                    (підпис)                              (ініціали та прізвище державного адміністратора)  

 

 


