
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань пожежної безпеки 

1. Повне найменування суб’єкта господарювання Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЗІРКА»_________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2. Керівник суб’єкта господарювання _директор Іванов Іван Іванович 
                                                                                      (прізвище, ім’я та 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 відповідний орган державної податкової служби і мають 

відмітку у паспорті) 27465579 

4. Телефон 044 511-00-11 телекс _______________ телефакс 044 511-00-12 

5. Адреса електронної пошти Zirka@01.ukr.net 

6. Адреса суб’єкта господарювання 01001, м. Київ, вул. Мазепи, 1  

_________________________________________________________________ 
                                                            (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 нерухомості, що декларується: приміщення офісу ТОВ «ЗІРКА», 

загальною площею 100 м², розташованого за адресою: 01002, м. Київ,            

просп. Вернадського, 3.______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                      (назва та місцезнаходження) 

_________________________________________________________________ 

9. Стан утримання об’єкта нерухомості: об’єкт нерухомості (І-го, ІІ-го,            

ІІІ-го…) ступеню вогнестійкості, перекриття залізобетонні, зовнішні 

стіни цегляні, внутрішні перегородки гіпсокартонні…. об’єкт 

експлуатується відповідно до вимог правил пожежної безпеки________  

 _________________________________________________________________ 
                               (об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі — Правила) 

території: територія відсутня, (або утримується відповідно до вимог              

розділу 3 правил, а саме: територія очищена від горючого сміття, 

відходів виробництва, дороги та проїзди утримуються вільними та 

нічим не захаращені…)___________________________________________ 
(відповідно до вимог розділу III Правил) 

будівель, приміщень та споруд: утримується відповідно до вимог розділу 3 

правил, (або приміщення не захаращені сміттям, відходами__________ 

виробництва…)_________________________________________________ 
(відповідно до вимог розділу III Правил) 
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евакуаційних шляхів і виходів: утримуються відповідно до вимог розділу 3 

правил, а саме: ширина та висота шляхів евакуації відповідають 

вимогам будівельних норм, утримуються вільними та нічим не 

захаращуються…)_______________________________________________ 
(відповідно до вимог розділу III Правил) 

електрогосподарства: утримуються відповідно до вимог розділу 4 правил, 

а саме: експлуатація електроустановок відповідає вимогам ПУЕ. 

(проводяться заміри опору ізоляції, з’єднання проводів здійснено за 

допомогою затискання та опресування, заборонено використання 

тимчасових дільниць електромережі…)____________________________ 
(відповідно до вимог розділу IV Правил) 

систем опалення: опалення централізоване знаходиться на балансі та 

обслуговуванні орендодавця в разі оренди (або утримуються відповідно 

до вимог розділу 4 правил…)_______________________________________ 
(відповідно до вимог розділу IV Правил) 

систем вентиляції і кондиціонування: знаходиться на балансі та 

обслуговуванні орендодавця_в разі оренди (або утримуються відповідно до 

вимог розділу 4 правил…), або вказується що зазначені системи відсутні 
(відповідно до вимог розділу IV Правил) 

газового обладнання: знаходиться на балансі та обслуговуванні орендодавця, 

в разі оренди ( або утримується відповідно до вимог розділу 4 правил або 

вказується що зазначені системи відсутні_______________________________ 

 
(відповідно до вимог розділу IV Правил) 

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій: утримуються відповідно до вимог розділу 5 

правил, а саме: (ким та коли прийняті системи в експлуатацію, ким 

обслуговуються)_________________________________________________  
(відповідно до вимог розділу V Правил) 

 

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання: 

(вказується їх наявність, кількість та технічний стан)______________ 
(відповідно до вимог розділу V Правил) 

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння:                               

(вказується їх наявність, кількість та технічний стан)______________ 
(відповідно до вимог розділу V Правил) 

 

 
 

Директор  

(найменування посади керівника 
суб'єкта господарювання) 

 ______________ 

(підпис) 

 Іванов Іван Іванович 

(прізвище, ім‘я та по батькові) 

     

МП     

 

 


