
Інформуємо, що згідно ст. 57 Дотримання вимог пожежної безпеки 

під час проєктування, будівництва та реконструкції об’єктів 

виробничого та іншого призначення: 

1. Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні 

засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, 

реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та 

продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з 

пожежної безпеки. 

2. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання 

суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень 

або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої 

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для 

суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності 

позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 

стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного 

стану). 

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, 

який одержав відповідну ліцензію. 

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та 

надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного 

стану. 

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану 

надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку 

використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності 

фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації. 

3. Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику 

визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, за погодженням 

із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, у сфері дозвільної системи і ліцензування господарської діяльності. 

Критерій віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та 

незначного ступеня ризику визначається Кабінетом Міністрів України. 

4. Декларація подається суб’єктом господарювання до державного 

адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного 

органу). 

Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі 

протягом десяти робочих днів з дня її надходження. 

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної 

кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі 

надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі 

підприємства зв’язку. 



Державний адміністратор протягом одного робочого дня після 

надходження декларації передає її дозвільному органу. 

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених 

вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її 

суб’єкту господарювання для доопрацювання. 

У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не 

відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї частини строк, 

право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, 

передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після 

завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому разі 

декларація вважається зареєстрованою. 

Декларація не подається: 

1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх 

розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного 

пожежного нагляду; 

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт 

нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права 

власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості 

зареєстровано власником; 

3) на використання об’єктів, що в установленому законодавством 

порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту. 

5. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження 

господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня 

реєстрації декларації відповідним дозвільним органом. 

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kczu/57.htm 

 

За інформацією Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві 

 

https://kodeksy.com.ua/kczu/57.htm

