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Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств та оренду будь-яких приміщень (крім 
випадків, коли провадження господарської діяльності можливе за декларативним 
принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності)____________________________________________________________________________

( назва документа дозвільного характеру )

Відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Конотопського районного відділу
Головного управління МНС України в Сумській області_________________________________

( найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

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

Дозвільний офіс 
Конотопської міської ради

2. Місцезнаходження 
дозвільного центру

Адреса: Інд. 41600, Сумська 
областям. Конотоп, пр. Миру, 8 
кім. № 113,

3. Інформація щодо графіку 
роботи дозвільного центру

Понеділок -  п'ятниця : з 8-00 до 17-15 
перерва на обід: з 12-00 до 13-00 
засідання єдиної комісії: 
п'ятниця: з 14-00 до 16-00
прийом суб'єктів господарювання представниками МДО: середа -  з 
14-00 до 16-00

4. Реквізити: 
адміністратора 
представників місцевого 
дозвільного органу, 
відповідальних за видачу 
документа дозвільного 
характеру

Марищенко Тетяна Олександрівна 
тел/факс(805447)6 80 19 
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4.1 Нормативно-правові акти, 
якими регламентується 
видача документа 
дозвільного характеру

1. Наказ МНС України №59 від 06.02.06р. «Про затвердження 
інструкції з організації роботи органів державного пожежного 
нагляду».
2. Наказ МНС України №278 від 11.05.06р. «Про затвердження 
інструкції з організації роботи органів державного пожежного 
нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та 
оренду приміщень».

4.2 Закони України (назва, 1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року
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частина, стаття ) (ст. 10).
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» від 06 вересня 2005 року №2806 -  IV.

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

1. Постанова від 14.02.2001р. № 150«Порядок видачі органами 
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи 
підприємств та оренду приміщень» (із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ № 873 від 04.06.2003р.. № 17 від 11.01.2006р.. № 
856 від 22.06.2007р.).
2. Постанова від 17.05.2006р. №685 «Порядок повідомлення 
адміністратора або дозвільного органу про відповідність 
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 
законодавства».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 № 526 " 
Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності" пункт 18.

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 необхідних для 
отримання документа 
дозвільного характеру

1. Заява, встановленого зразка.
2. Матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи приміщення
3.Завірена в установленому порядку копія свідоцтва про власність 
або копія договору оренди.
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію
У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім 
зазначених у  пункті 5 "Порядку видачі органами державного 
пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та 
оренду приміщень" , зате. Постановою КМУ від 14.02 2001 №  150), 
додаються:
1. Копія договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
на період до усунення порушень правил пожежної безпеки.
2. План заходів щодо усунення таких порушень з конкретними 
термінами виконання.
( Постанова КМУ від 14.02.2001 № 150 " Про затвердження Порядку 
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок 
роботи підприємств та оренду приміщень" п. 3,6 Порядку )

7. Платність ( безоплатність ) 
видачі документа 
дозвільного характеру

Безоплатно
( Постанова КМУ від 14.02.2001 № 150 " Про затвердження Порядку 
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок 
роботи підприємств та оренду приміщень" п. 2 Порядку )

7.1 У разі платності: 
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, протягом якого 
видається документ 
дозвільного характеру

Орган державного пожежного нагляду протягом п’яти робочих днів, з 
дня надходження документів на розгляд, приймає рішення про видачу 
дозволу, або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів 
порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до 
виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. 
(Постанова КМУ від 14.02.2001 № 150 " Про затвердження Порядку 
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок 
роботи підприємств та оренду приміщень" п. 5 Порядку )

9. Вичерпний перелік підстав Підставою для відмови у видачі дозволу є виявлення фактів 
порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до



з

для відмови у наданні 
документа дозвільного 
характеру

виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. 
(Постанова КМУ від 14.02.2001 № 150 " Про затвердження Порядку 
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок 
роботи підприємств та оренду приміщень" п. 5 Порядку )

10 . Строк дії документа 
дозвільного характеру 
(необмеженість строку)

Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної 
безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки 
(крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за 
умови подання суб'єктом господарської 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.

11. Необхідність проведення 
експертизи ( обстеження ) 
об'єкта, на який видається 
документ дозвільного 
характеру

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за 
результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом 
державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) 
особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки 
(експертизи).

12. Платність ( безоплатність ) 
проведення експертизи 
(обстеження)

Платно

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 травня 2006 року № 
774 «Про затвердження тарифів на 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 Розмір плати проведення 
експертизи ( обстеження )

1. Оцінка (експертиза) протипожежного стану вибухонебезпечного 
об’єкта -  21,25 грн. за 1 людино-годину (без ПДВ).
2. Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта з масовим 
перебуванням людей-20,21 грн. за 1 людино-годину (без ПДВ).
3. Оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об’єкта, 
приміщення -  14,16 грн. за 1 людино-годину (без ПДВ).
4. Експертиза проектно-кошторисної документації, затвердження якої 
не потребує висновку комплексної державної експертизи на 
відповідність нормативним актам з пожежної безпеки - 13,73 грн. за 1 
людино-годину (без ПДВ).

12.3 Розрахункові рахунки для 
внесення плати

Код 08795944 МФО 837013
УДК ГУ ДКУ в Сумській області м. Конотоп
р/р 35227002002004

13 . Примітки


