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Найменування дозвільного центру, в 
якому здійснюється обслуговування 
суб'єктів господарювання 
Місце знаходження дозвільного центру 
Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру 
Реквізити адміністратора (-ів) та 
представника (-ів) місцевого 
дозвільного органу, відповідальних за 
видачу документа дозвільного 
характеру: 
Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача документа 
дозвільного характеру 
Закон України (назва, частина, стаття) 
Акти Кабінету Міністрів України 

Акти центральних органів виконавчої 

Дозвільний центр Мурованокуриловецької 
РДА 

смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна, 74 

- Адміністратор апарату РДА (провідний спеціаліст) 

Мельникова Ірина Борисівна; 

- начальник ГПН Деркач Євген Вілійович 
(тел. моб. 067-9119705) 

Закон України, ПКМУ, Накази МНС 

Ст. 10 ЗУ „Про пожежну безпеку" 
ПКМУ №150 від 14 лютого 2001 року „ Про 
затвердження Порядку видачі органами 
державного пожежного нагляду дозволу на 
початок роботи підприємств 
та оренду приміщень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України" 

п.2.8. „Правил пожежної безпеки в Україні", 
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6. 

7. 
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10. 

11. 

влади 

Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування 

Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання документа 
дозвільного характеру 

Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру 

Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру 

Вичерпний перелік підстав для відмови 
у наданні документа дозвільного 
характеру 

Строк дії документа дозвільного 

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

затверджених наказом М Н С України від 
19.10.04р. №126, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 
1480/10009, Наказ М Н С України від 11 травня 
2006 року № 278 "Про затвердження 
Інструкції з організації роботи органів 
державного пожежного нагляду з питань 
видачі дозволу на початок роботи підприємств 
та оренду приміщень", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 
р. за N608/12482 

1. Заява. 
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. Завірена в установленому порядку копія 
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
господарювання. 

5. У разі виявлення фактів порушення правил 
пожежної безпеки, які не можуть призвести до 
виникнення пожежі або перешкод при її 
гасінні та евакуації людей, 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. 

Дозвіл видається безоплатно 

Протягом п'яти робочих днів з дня 
надходження зазначених у пункті 6 цього 
Регламенту документів 

1. Неподання документів, необхідних для 
прийняття рішення про надання такого 
дозволу. 
2. У разі виявлення фактів порушення правил 
пожежної безпеки, що може призвести до 
виникнення пожежі або перешкод при її 
гасінні та евакуації людей. 

Необмежений строк дії 

Необхідно відповідно до п. 4 ПКМУ №150 від 
14 лютого 2001 року 



12. Платність (безоплатність) проведення 

; експертизи (обстеження) 
У разі платності: 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

13. 

Нормативно-правові акти, на підставі 
яких стягується плата 

Розмір плати проведення експертизи 
(обстеження) 
Розрахункові рахунки для внесення 
плати 

Примітки 

Послуга платна 

Постанова КМУ №798 від 15.05.2000 року 
„Про затвердження переліку платних послуг, 
що можуть надаватися підрозділами 
Державної пожежної охорони Міністерства з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи", Постанова 
Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 
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" 
Визначається розрахунком для кожного 
об'єкта окремо 
21021 м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11 
УДК у Вінницькій області, код. 08588530, 
МФО 802015, р/р 35223012000025 
Св-во платника ПДВ № 01862570 
Інд. податковий № 085885302289 


