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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
(назва адміністративної послуги)

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про суб’єкти надання адміністративних послуг
1.1. Місцезнаходження Центр ів иа/дання адміністративних послуг (ЦНАІ1),
інформація щодо режиму роі5оти та графіку прийому суб’єктів звернень,
телефон/факс (довідки)і,адреса електронної пошти та веб-сайт
1.1.1. Філія Центру надання понеділок, середа, четвер: 08:00-16:30;
вівторок: 08:00-19:30;
адміністративних
послуг но
п’ятниця: 08:00-15:00;
Олександрійському без перерви на обід;
району
субота, неділя - вихідні
69095, м. Запоріжжя, тел. (061) 280-75-13(рецеиція),
вул. Українська, 50 E-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua
Web : https ://спар.zp.доv.иа/
1.1.2.

Філія ІЛ,ентру надання
адміністративних
послуг но
Шевченківському
району
69068, м. Запоріжжя,
нр.
Мо'горобуді вннків, 34

понеділок, середа, четвер: 08:00-16:30;
вівторок: 08:00-19:30;
п’ятниця: 08:00-15:00;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідні
тел. (061) 280-75-17(рецепція),
E-mail : reception.dnaprp@zp.gov.ua
We b : I ttps ://en ap.zp,дov.ua/

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7

Філія І Центру надання
адміністративних
послуг по
Вознесенівському
району
69005, м. Запоріжжя
бул. Центральний,
буд.27

понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 08:0016:30;
вівторок: 08:00-19:30;
субота: 08:00-15:00;
без перерви на обід;
неділя - вихідний;
тел. (061) 280-75-05 (рецепція).
E-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua
Web: https://cnap.zp.gov.ua/_____________
Філія Центру надання понеділок, середа, четвер: 08:00-16:30;
адміністративних
вівторок: 08:00-19:30;
послуї' по
п’ятниця: 08:00-15:00;
Заводському району без перерви на обід;
69061, м. Запоріжжя, субота, неділя - вихідні
вул. Лізи Чайкіної,
тел. (061)280-75-19 (рецепція),
буд.56
Е-таі 1: recepti on.dnaprp@zp.gov.ua
Web: https://cnap.zp.gov.ua/
Філія Центру надання
адміністративних
послуг по
Дніпровському
району
69041, м. Запоріжжя,
вул. Кияшка, 22

понеділок, еереда, четвер: 08:00-16:30;
вівторок: 08:00-19:30;
п’ятниця: 08:00-15:00;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідні

Філія Центру надання
адміні стративних
послуг по
Комунарському
району
69104, м. Запоріжжя,
вул. Чумаченка, 32

понеділок, середа, четвер: 08:00-16:30;
вівторок: 08:00-19:30;
п’ятниця: 08:00-15:00;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідні

тел. (061 )280-75-21(рецепція).
E-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua
Web: https://cnap.zp.gov.ua/

тел. (061)280-75-15 (рецепція).
E-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua
Web: https://cnap.zp.gov.ua/__________
Філія Центру надання понеділок, середа, четвер: 08:00-16:30;
адміністративних
вівторок: 08:00-19:30;
п’ятниця: 08:00-15:00;
іюслзт по
без перерви на обід;
Хортицькому
субота, неділя - вихідні
району
69097, м. Запоріжжя,
тел. (061)280-75-23 (рецепція).
вул. Світла, 2 / пр.
______Інженера_____ E-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua

1.1.8.

Преображенського, 1
Відділ 3 надання
адміністративних
послуг «Єдиний офіс»
виконавчого комітету
Бердянської міської
ради
71110, м. Бердянськ,
пр. Азовський , 37/9

Web: https://cnap.zp.sov.ua/
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця, субота:
08:00-15:00;
середа: 08:00-20:00;
без перерви на обід;
неділя ~ вихідний

тел. (06153) 4-73-48; 6-18-70; 6-18-71
EAmail: znap@rada-berdyansk.gov.ua
Web: https://bmr.gov.ua
понеділок - четвер: 08:00-17:00;
Центр надання
1.1.9.
адміністративних
п’ятниця: 08:00-16:45;
послуг Бердянської перерва на обід: 12:00-12:45;
райдержадміністрації субота, неділя - вихідні
тел.(06153)4-51-10
71100, Бердянський E-mail: gosbrd@zp.ukrtel.net
р-н,
Web: http://www.berda.gov.ua
м. Бердянськ,
пр. Перемоги, 3
1.1.10.
Центр надання
понеділок, середа, п’ятниця, субота: 08:00адміністративних
15:00;
послуг “Єдиний офіс” вівторок, четвер: 08:00-20:00;
виконавчого комітету без перерви на обід;
Енергодарської
неділя - вихідний
міської ради
В умовах дії карантину:
понеділок, середа, п’ятниця: 08:00-15:00;
71503, м. Енергодар, вівторок, четвер: 08:00-20:00;
пр. Будівельників, 22, без перерви на обід;
приміщення 228
субота, неділя -- вихідний
тел.(06139) 6-22-25,
моб. тел. 0676419750
E-mail: cnap@en.gov.ua
Web:http://www.en.gov.ua
Центр надання
1.1.n .
понеділок, середа, четвер: 08:00-17:00,
адміністративних
прийом громадян: 08:00-15:00;
послуг м. Мелітополь вівторок: 08:00-20:00,
прийом громадян: 08:00-20:00;
72312, м. Мелітополь, п’ятниця, субота: 08:00-15:45,
вул. Черішшевського, прийом громадян: 08:00-15:00.
26
без перерви на обід;
неділя - вихідний
тел.(0619) 44-45-44,
(0619) 42-42-12,
(0619) 44-06-36.
E-mail: admcentr@mlt.gov.ua

Web: http;//cnap.m it,&:ov.ua
1.1.12.
Територіальний
Посадові особи Управління соціального
підрозділ Центру
захисту населення Мелітопольської міської
надання
ради Запорізької області:
понеділок-четвер; 08:00-17:00,
адміністративних
послуг м. Мелітополя прийом громадян: 08:00-15.00;
п’ятниця: 08:00-15:45,
у місті Мелітополі
прийом громадян: 08:00-15:00;
72313, м. Мелітополь, перерва на обід: 12:00-12:45;
вул. Гризодубової, 44 субота, неділя - вихідні
Адміністратори управління адміністративних
послуг
виконавчого
комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької
області:
За попереднім записом один раз на тиждень
(четвер) за потребою.
тел. (0619) 25-04-03
E-mail: grom3.uszn@mlt.gov.ua

1.1.13.

1.1.14.

Територіальний
підрозділ Центру
надання
адміністративних
послуг в Новенській
сільській громаді
Мелітопольського
району Запорізької
області
72380,
Мелітопольский р-н.,
с. Нове, вул.
Продольна, 2/1
Віддалене робоче
місце адміністратора
Центру надання
адміністративних
м. Мелітополя

понеділок-четвер: 08:00-13:00,
прийом громадян: 08:00-13:00
без перерви на обід
тел. (0619) 44-07-72
E-mail: noven-sovet@ukr.net

понеділок-четвер: 08:00-17:00,
прийом громадян: 08:00-15:00;
п’ятниця: 08:00-15:00,
прийом громадян: 08:00-15:00;
перерва на обід: 12:00-12:45;
субота, неділя - вихідні

72312, м. Мелітополь,
вул.Михайла
тел. (0619) 42-50-27__________

1.1.15.

Центр надання
адміністративних
послуг відділу
надання
адміністративних
послуг та реєстрації
виконавчого комітету
Токмацької міської
ради 71701, м.
Токмак,
вул. Центральна, 55-В
1.1.16.
Центр надання
адміністративних
послуг у
Василівсьхому районі
71600, м. Василівка,
бул. Центральний, 4,
1.1.17.

Сектор з питань
організації діяльності
центру з надання
адміністративних
послуг
Великобілозерської
райдержадміністрації

понеділок-четвер: 08:00-17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
субота, неділя - вихідний
тел. (06178) 4-56-32; 2-26-92
E-mail: tkgadmin@zp.ukrtel.net
Web: http://www.meriatokmak.gov.ua

понеділок - четвер: 08:30-17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
субота, неділя - вихідні
тел. (06175) 7-41-47,
факс (06175) 7-35-35
E-mail: tsnap.vasrda@i.ua
Web: http://www.vasrda.gov.ua
понеділок - четвер:08:00-16:00;
п’ятниця: 08:00-15:00;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідний
тел. (06156) 2-09-81
E-mail: vel_cnap@ukr.net
Web: http://www.vel cnap@ukr.net

71400, с. Велика
Білозерка,
вул. Центральна, 125
1.1.18.

,1.19.

понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: 08:00Центр надання
17:00;
адміністративних
четвер: 08:00-20:00, (за попереднім записом);
послуг у
Веселівському районі без перерви на обід;
субота, неділя - вихідні
Веседівської
райдержадміністрації
тел.(06136) 2-13-83,
тел./факс. (06136) 2-16-73
72202, смт. Веселе,
E-mail: ves_uprek@ukr.net,
вул. Центральна, 136
ad m_vesl @zp.ulotel .net
Web: http://www.ves-vlada.zp.ua
Відділ «Центр

понеділок, вівторок, четвер: 08:00-17:00;

надання
адміністративних
послуг» виконавчого
комітету Веселівської
селищної ради
72202, смт. Веселе,
Центральна, 136
1.1.20.

середа: 08:00-20:00;
п’ятниця: 08:00-16:00;
субота, неділя - вихідні
тел.(0613 6)2-16-51
E-mail: vesele cnap@ukr.net
офіційний сайт: https://veselivskagromada.gov.ua

Центр надання
адміністративних
послуг при
Вільнянській
райдержадміністрації

понеділок - четвер: 08:00-17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідні

Центр надання
адміністративних
послуг Кам’янсько Дніпровської
райдержадміністрації

понеділок, середа, п’ятниця, субота: 08:0015:00;
вівторок, четвер: 09:00-20:00;
без перерви на обід;
неділя - вихідний

тел. (06143)4-02-43,
тел./факс.(06143) 4-13-73
70002, м. Вільнянськ,
E-mail: gosvln@zp.ukrtel.net
вул. Бочарова, 12
Web: http://www.vilnvansk-rda.gov.ua
1.1.21.
Центр надання
понеділок, середа, четвер: 08.00 - 16.00;
адміністративних
вівторок: 08.00 - 20.00;
послуг Еуляйпільської п’ятниця: 08.00 - 16.00;
райдержадміністрації без перерви на обід;
субота, неділя - вихідний
70200, м. Еуляйполе, тел. (06145)4-19-45
вул. Нестора Махна, факс (06145)4-12-59
50
E-mail: rda3@gp.zp.ua
Web: http://www.gprda.gov.ua
1.1.22.

1.1.23.

тел.(0613 8)2-33-56
71304,
E-mail: kamadm@zp.ukrtel.net
м. Кам’янка Web: http://kamdnrda.gov.ua
Дніпровська,
вул. ЦДаслива, 102
Центр надання
понеділок, вівторок, четвер: 08:00-17:00;
адміністративних
середа: 08:00-20:00;
послуг при
п’ятниця: 08:00-15:45;
Більмацької
без перерви на обід;
райдержадміністрації субота, неділя - вихідний

вул. Центральна, 54

1.1.24.

Центр надання
адміністративних
послуг Смирновської
об'єднаної
територіальної
громади Більмацького
району

E-mail: kuib@zp.ukrtel.net
Web: http://www.kbv-rda.zp.ua
понеділок - п'ятниця: 08.00 - 17.15
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідний
тел. (06147) 7-43-42
E-mail: smirnov-sr@ukr.net

71040, Запорізька
обл., Куйбишевський
р-и,
с. Смирнове, вул.
Торгова, З
1.1.25.

Центр надання
адміністративних
послуг при
Михайлівській
райдержадміністрації
72002, с.м.т.
Михайлівка,
вул. Центральна, 36

понеділок, середа, п’ятниця, субота:
08:00-17:00;
вівторок, четвер: 08:00-20:00;
без перерви на обід;
неділя - вихідний
тел. (06132) 2-18-69
E-mail: cnap_mih@mail.ru
Web: http://www.mihrda.gov.ua

1.1.26.

понеділок - п’ятниця: 08:00-17:00;
Центр надання
перерва на обід: 12:00-12:45;
адміністративних
субота, неділя - вихідні
послуг
Новомиколаївській
тел.(06144) 9-13-42,
райдержадміністрації тел./факс(06144)9-10-16
E-mail: nnik_adm@zp.ukrtel.net
70100, с.м.т.
Web: http://www.nmrda.gov.ua
Новомиколаївка, вул.
Космічна, З

1.1.27.

Центр надання
адміністративних
послуг при
Оріхівській
райдержадміністрації
70504, м. Оріхів,
вул. Покровська, 58

понеділок, середа: 09:00-17:00;
вівторок, четвер: 08:00-20:00;
субота: 08:00-15:45;
неділя - вихідні
тел.(06141)4-37-73
E-mail: ordazo@orda.gov.ua,
orda@zp .ukrtel.net
Web: http://www.orda.gov.ua

1.1.28.

Відділ 3 питань
організації діяльності
ЦНАП ГІологівської
райдержадміністрації
70600, м. Пологи,
вул. Єдності, 32

1.1.29.

ВІДДІЛ 3 питань
організації діяльності
центру надання
адміністративних
послуг
Воскресенської
сільської ради
Пологівського району

понеділок - четвер: 08:00-17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
перерва на обід: 12:00-12:45;
субота, неділя - вихідні
(06165) 5-01-01
тел./факс(06165)2-26-20
E-mail: rdajpology@zp.ukrtel.net
Web: http://www.polosyrda.gov.ua

ТЄ.Т.

понеділок - четвер: 08.00-17.00;
п’ятниця: 08.00 -15.45;
субота, неділя - вихідні
тел.(06165)3-35-42
E-mail: ch cnap@ukr.net
Web: https://voskresenka-gromada.sov.ua

70624, Запорізька
обл., Пологівський рн,
с. Воскресенка,
вул. Центральна, 312
1.1.30.

Центр надання
адміністративних
послуг Приазовської
райдержадміністрації
72401, с.м.т.
Приазовське,
вул. Покровська, 31

1.1.31.

1.1.32.

понеділок, середа, п’ятниця : 08:00-15:00;
вівторок, четвер: 08:00-20:00;
субота: 08:00-14:00;
неділя - вихідний
тел. (06133)2-44-65
E-mail: priazdz.@yandex.ua
Web: http://www.priazrda.gov.ua

Центр надання
адміністративних
послуг Приморської
райдержадміністрації

понеділок, середа: 08:00-17:00;
вівторок, четвер: 08:00-20:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
субота, неділя - вихідні

72102, м. Приморськ,
вул. Пролетарська,
ПО

тел. (06137) 7-25-81
тел./факс(06137)7-45-73
E-mail: cnapprim@ukr.net
Web: http://www.primrda.gov.ua

Центр надання

понеділок, вівторок, четвер: 08:00-17:00;

адміністративних
послуг Розівської
селищної ради
70301, с.м.т. Розівка,
вул. Зелена, 13

1.1.33.

1.1.34.

Центр надання
адміністративних
послуг у
Чернігівському районі

прийом документів від суб’єктів звернень:
08:00- 15:00;
середа: 08:00 - 17:00;
прийом документів від суб’єктів звернень:
08:00- 17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
прийом документів від суб’єктів звернень:
08:00- 15:00;
без перерви на обід;
субота, неділя - вихідний
тел.(06162) 9-72-52
E-mail: rozovka_otg@ukr.net
Web:
http://zprozrda.gov.ua/index.php/administrativniposlugi_________________________________
понеділок-четвер: 08:00-17:00;
п’ятниця: 08:00-15:45;
субота, неділя - вихідні
тел./факс (06140) 9-15-91
Е-теі1: cherrga@zp.ukrtel.net
WеЬ: http://www.chrda.gov.ua

71202,
с.м.т. Чернігівка,
вул. Соборна, 401
понеділок, середа: 08:00-17:00;
Відділ з питань
вівторок: 08:00-20:00;
надання
четвер: 10:00-20:00;
адміністративних
послуг Якимівської п’ятниця, субота: 8:00-15:00;
райдержадміністрації неділя - вихідний
72503, с.м.т.
Якимівка,
вул. Центральна, 99

тел./факс (06131) 9-13-43
Е-теі1: akim_cas@ukr.net
Web: http://www.akim.gov.ua

1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги,
інформація щодо режиму роботи, телефон/факс (довідки), адреса електронної
пошти та веб-сайт
1.2 . 1. Головне управління понеділок-четвер: 09:00-18:00;
п’ятниця: 09:00-16:45;
Державної служби
України з
перерва на обід: 13:00-13:45;
надзвичайних
ситуацій у Запорізькій субота, неділя - вихідні
області,
телефон: (061) 787-94-35,
(061)787-94-31
69002, м. Запоріжжя, факс (061)787-94-68
вул. Фортечна, 65

Е~теі1: a.zp@zp.dsns.gov.ua
Web:http://www.zp.dsns.gov.ua
https://e-services.dsns.gov.ua

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Кодекс цивільного захисту України, ст. 57

2 . 1.

Закони України

2 .2.

Акти
Кабінету 1. Постанова Кабінету Міністрів України від
Міністрів України
05 червня 2013 року
№ 440 «Про
затвердження Порядку подання і реєстрації
декларації
відповідності
матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки» (зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 20.05.2015
року № 311,
від
14.02.2018 року
№ 80).
2. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року
№
523-р
«Деякі
питання
надання
адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних
послуг»

3. Умови одержання адміністративної послуги
3.1.

Підстава
отримання
адміністративної
послуги

для Початок роботи новоутворених підприємств,
початок
використання
суб’єктом
господарювання
об’єктів
нерухомості
(будівель, споруд, приміїцень або їх частин)

3.2.

Вичерпний
перелік
документів,
необхідних
для
отримання
адміністративної
послуги,
а
також
вимоги до них

Заповнена
декларація
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки (у разі подання
декларації в паперовій формі 2
примірника),
суб’єкт господарювання з високим ступенем
прийнятного ризику
від
провадження
господарської діяльності 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.
3.3.

Порядок та спосіб
подання документів.
необхідних
для
отримання
адміністративної
послуги

У разі подання декларації в паперовій формі декларація
заповнюється
суб’єктом
господарювання і подається ним (або
надсилається рекомендованим листом) за
місцем розташування об’єкта (об’єктів)
нерухомості
до
центру
надання
адміністративних послуг. У разі подання
декларації в електронній формі - через
портал Е-Послуг ДСНС України (офіційний
веб-сайт
ДСНС
України:
https://e-services.dsns.gov.ua).

3.4.

Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

3.5.

Строк
надання
адміністративної
послуги_____________
Перелік підстав для
повернення декларації
на доопрацювання

Протягом п’яти робочих
надходження декларації

3.6.

днів

з

дня

Декларацію подано чи оформлено з
порушенням вимог, визначених:
- постановою Кабінету Міністрів України
від 05 червня 2013 року
№ 440 «Про
затвердження Порядку подання і реєстрації
декларації
відповідності
матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки»
(зі
змінами,
внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від
20.05.2015 року ^ 2 311, від 14.02.2018 року
№ 80);
розпорядженням
КМУ
від
16 травня 2014 року № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг»

3.7.

декларації
відповідності
Результат
надання Реєстрація
адміністративної
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
послуги
питань пожежної безпеки.
Декларація
реєструється
шляхом
присвоювання
відповідного
номеру
програмою Е-Послуги та оприлюднюється
на
порталі
Е-Послуг ДСНС України.
Виконується запис у відповідному журналі,
що ведеться ДСНС або її територіальним
органом, форма якого затверджується
Мінекономрозвитку
Способи
отримання У разі подання декларації в паперовій формі відповіді (результату) через Центри надання адміністративних
послуг
особисто,
або
уповноваженою
особою, або поштою.
У разі подання декларації в електронній
формі
через
портал
Е-Послуг ДСНС України (у електронному
вигляді)

