
 

ДЕКЛАРАЦІЯ N _______ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки 

1. Повне найменування суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю________ 
«ЗОРЯ»_________________________________________________________________________________ 

2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб'єкта господарювання директор Іванов Іван_____ 
Іванович________________________________________________________________________________ 
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника 
податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті) 57893412______________________________________ 

4. Номер телефону +38-(067) 123 - 4578 телефаксу 0445551100__________________________________ 

5. Адреса електронної пошти zoria123@ukr.net_______________________________________________ 

6. Місце реєстрації суб'єкта господарювання 01001, Київська область, Броварський район,__________ 
м.Богданівка, вул. Шевченка, буд. 7_________________________________________________________  
                                                                 (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок) 

7. Ступінь ризику (Високий), (Середній), (Незначний)_________________________________________  
           (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

       ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 
         планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки) 

8. Об'єкт (об'єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування: 
Магазин продовольчих та непродовольчих товарів «Продукти 111», загальною площею 698,5 м.кв.,_ 
         (зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об'єкта (об'єктів) нерухомості,  

розташований на першому поверсі в двоповерховій нежитловій будівлі, ІІ ступеню вогнестійкості,___ 
_перекриття – залізобетонні,_зовнішні стіни – цегляні, перегородки – цегляні, кількість робочих місць 
– 27, кількість відвідувачів – 117; __________________________________________________________ 
                  назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць/відвідувачів, 
 

39000, Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, вул. Вишнева, буд. 57________________ 
                                                            індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі) 
 

наявність та стан утримання території утримується у відповідності до пп. 1.6, 1.10 Розділу__________ 
3_Правил________________________________________________________________________________            
    (зазначається, відповідно до яких пунктів  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 

                                    від 30 грудня 2014 р. N 1417 (далі - Правила), утримується територія) 
 

стан утримання будинків, приміщень та споруд утримуються відповідно до пп. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17 Розділу 3 Правил_____________________________________________ 
                         (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди) 
 

стан утримання евакуаційних шляхів і виходів утримується відповідно до пп. 2.22, 2.23, 2.26, 2.27,__ 
2.28, 2.29, 2.31, 2.32, 2.35 Розділу 3 Правил,_утримуються вільними та нічим не захаращуються___ 
               (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються евакуаційні шляхи і виходи (коридори, 

сходові клітки, двері тощо 
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стан утримання електрогосподарства утримуються відповідно до пп. 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 
1.16, 1.17, 1.18, 1.20 Розділу 4 Правил_____________________________________________________ 
                                     (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується електрогосподарство) 
 

стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування система опалення – централізована,__ 
припливно-витяжна вентиляція з примусовим та природним спонуканням, побутові кондиціонери___ 
утримуються у робочому стані та вчасно проходять обслуговування, утримуються відповідно до____  
               (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності, 
 

пп. 2.1, 2.18, 2.22, 2.26, 2.27 Розділу 4 Правил________________________________________________ 
                     або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця) 
 

стан утримання газового обладнання утримується відповідно до п. 4.1, 4.3 Розділу 4 Правил_______ 
                     (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове обладнання за його наявності, 
              або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця) 
 

наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту об`єкт нерухомості______ 
обладнано системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління_____ 
евакуюванням людей, які перебувають у справному стані. Проводиться їх технічне обслуговування 
ТОВ «Алмаз» (ліцензія серія АВ №123456 від 25.07.2011 року), утримуються відповідно до вимог___ 
розділу 5 Правил________________________________________________________________________ 
         (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного захисту, які 
перебувають у справному стані   та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб'єкта 
господарювання, що здійснює технічне  обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт 
приймання  систем або зазначається, що наявність таких систем не вимагається або вони перебувають на балансі 
та обслуговуванні орендодавця 

    
наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання 
влаштування внутрішнього протипожежного водопостачання нормами не вимагається,  зовнішнє___ 
пожежогасіння передбачається від пожежного гідранта - 1, встановлених на міській водомережі, на_ 
відстані 15 метрів від будівлі , обслуговується відповідно до вимог розділу 5 Правил_і знаходиться на 
балансі відповідних служб міста___________________________________________________________ 
  (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання (пожежні крани та 
пожежні гідранти),   які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність таких 
систем не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця) 
 

наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння наявність пожежної 
техніки не вимагається, об`єкт обладнано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) – 

ВП – 5 в кількості 8 шт., ВВК – 2 в кількості 3 шт., які перебувають у справному стані та___________ 
обслуговуються відповідно до вимог розділу 5 Правил________________________________________ 
   (зазначається, що об'єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками) відповідно до вимог Правил, які перебувають у справному стані та обслуговуються, або 
зазначається, що наявність пожежної техніки не вимагається) 

 
 
 

_______Директор______________ 
(найменування посади керівника 
суб'єкта господарювання) 

         ____________ 
               (підпис) 

Іванов Іван Іванович 
(прізвище, ім'я, по батькові)" 
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