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(найменування суб'€кта надання адміністративно.і. послуги)

г                                         Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноI. послу"найменування

ад3д
#J:iаьТсИяВНО'  обс:;lg:У;ГЁ:ння  В    :;:,:€:кЁЁ             ад#іенТ:Рр:#::#€ :#dпРОалТтИаВвНс:ХоlОмТс:%,ПgаадВ#'ННЯ

зве  ненняf.#iСмТ:jЗ:а :?#неоЧ,.Нfосл Ц:#ТРУ     Н ада Н Н Я                             ЗбООО, m±tЁВйввщуу7. Соборнос7j, зб2.Iнформаiя

ц        щодо     режиму     роботицентрунаданняадмiнiстративно-I режии роботи:
ПОНедiлОк, вiвторок, середа, субата: О8Р° -l715ПОСЛУГИ(Зтелефоні

ЧеТВеР:  ОgJ°  _ 2d)0
П'ЯТНИЦя:  08°°  - 2ol5

вихu]ний день - недiля
Прнйом суб` снтів звернень:Понедiлок,вiвторок,середа,су6ота:o800 .ібОО

ЧеТВеР,  п` ятниця:  o80О  _і900В!42!jд!±!4йдень-недiля

liII

))

факс        (довідки),        адресаелектронно.I.поштитавеб-сайтцентру Телефон/факс (довiдки):  (0532)60-6З-70;Адресаелектронно.і.пошти:uDгаVіiппVа®спаD-Ы.аоv.uа;в..
'  надання а  мiнiстративно.і. послуги

Ijj'

=-.....-.Нормативнiан",якимирегламентуетьсянаданняадмiнЕпративноТпослу"4ЗаконУ

и     краIниj`5!Акткб. Кодекс   цивiльного   3ахисту   Укра.і.ни   вiд   о2.10.2012   року№5403-VI(зiзмiнами);

Закон  Укра.I.ни  "Про дозвiльну систему у сферi  господарсько.і.дiяльностi"вiдо6.09.2005рокуN92806LIV(зiзмjнами);ЗаконУкра.I.ни"Проадмiнiстративнiпослуги"вiдо6.09.2012DокуN95203-VI

.      )           и     а   інетуМіністрівУкраIниl Постанова     Кабiнету  мiнiстрiв  Укра.і.ни   "Про  затвердженняПорядкуподанняiре€страцj.і.декларацi.і.вiдповiдностi

iI матерiально-технiчно.і.      бази      суб'€кта       господарювання

!

вимогам   законодавства   з   питань   пожежно.і`   безпеки"   вjд05.06.2013року№440(i3змiнами,внесенимизгiдноз

!l!)

Постаноізами     КМ     №    311     вiд    20.05.2015     №    80    вiд14.02.2018);
l)

l! розпорядження   кабiнету   мiнiстрiв  укра'I.ни   "деякi   питання
надання  адмiнiстративних  послуг  органiв  виконавчо.і.  влади

! через     центри     надання     адмiнiстративних     послуг"     вjд16.05.2014Dоку№523-D
I' '

6.        Акти   центральних   органів   виконавчо.і Роз'яснення   дСНС   Укра.і.ни    вiд   о3.07.2013    року       №02-б103/2б1щодореестрацi.I.декларацjйвiдповiдностi

j               влади матеріально    -    технiчно.I.   бази    суб'екта   ,господарювання
вимогам    законодавства    з    питань     пожежно.і.    безпеки,
необхiдностi         .і-і.        пода ння         окремим и         суб'екта мигосподарюваннявказанихдеклаDацiй(назва,дататаномер,пункт)

I-. Акти     мjсцевих     органiв     виконавчо.і
вл.ади/               орга нiв               м iсцевого
самоврядування

I

j                                                        умови отримання адиiнjстративно'I-послуги

(8. )і( ::дмТн::аративно, #оЯелуги     ОдеРЖаННЯ      „е:;в:„:к:о:рК#::;Ё;в#9е#%Ри:о"с"#Хр##:gе:„а:#:::Бg|':#аіgК ,
'!9.)

!  Вичерпний         перелiк        документiв,необхiднихдляотримання частин].1.деютарацiявiдповiдносTiматерiально-технlчнбi

бази сyб'€кта господарювання вимогам законодавства з
i                :##:Нг'иСТдР:ТнИиВхНО.|.     ПОСлуги,     а     також питань пожежно.i безпеки в 2-х примiрниках.

2. для сyб'€ктiв господарювання з високим ступенем
ризику - позитивний висновок за результатами оцiнки

(експертизи) протипожежного стану пu]при€мства, об'€Iаа
чи примiщення.

Оцiнка протипожежного стану проводиться суб'€ктом
ГН2sН9ВаРН2ЭЗ!±!±ш!s!4йnд!€ ржа в вiдповiдну л i цензi юОсобистоабочерезуповноваженогопредставн-йГz5,

10.   !  ПОрядок та спосiб подання документiв,
необхiдн их            для            отрима ння поштою

LL.   і  =#::Нн':DьаТИ::::::л::::сть)     надання Безопла 7тtо                                        |
адміністративно.і. послуги



I                                                                                                   у разi платностi..

11.1. Нормативно~правовi   акти,   на   пiдставi
яких стягуеться  плата

11-2' розмiр   та    порядок    внесення    плати
(адмiнiстративного   збору)   за   платну
адмiнiстративну послугv

11.з. Розрахунковий  рахунок  для  внесенняплати

12. строк         нада ння         адмiн iстрати вно.і. 5 робочих днiв
послуги

1з.    I Перелiк  пiдстав для  вiдмови  у  наданнi Подана декларацiя не вuіповiдае встановленiй формi.
адмiнiстративно.і. послуги в поданiй демарацiі не в повному обсязi або

неправильно зазначенi вiдомостi про протипожежний стан
Об'€кта (об'ектjв) суб'€кта господарювання.

Суб'€ктом господарюв,а+нsйёЧЯ4соким ступенем ризику не
подано висновок за результатами оцiнки (експертизи)

протипожежного стану пiдпри€мства, об'€кта чи примiщення
або подано вШповШний негативний висновок

i    14.      li Результат     надання     адмiнiстративно1 ре€страцiя декларацiі або повiдомлення про вiдмовy у ii
послуги реестрацiі (повернення для доопрацювання)

)Ё5. Способи           отримання           вiдповiдi передача суб'екту господарювання наручно другого

U (результату) примiрника демарацiі з вшмiткою про гг дату i номер
ре€страцiг (повiдомлення про вшмову у Пf реестрацiі);

надсилання Dекомендованим листом
16. примiтка

*також до iнформацiйно.I. картки додаеться форма заяви,

';
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