Як отримати послугу
Онлайн
1. Виберіть розділ «Ліцензування» на порталі електронних послуг
Державної служби з надзвичайних ситуацій.
2. Виберіть необхідну послугу: отримати ліцензію, розширити її, звузити чи
анулювати.
3. Заповніть онлайн-форму, виберіть послуги, що підлягають ліцензуванню,
та додайте скановані копії відомостей про дотримання технологічних
вимог матеріально-технічної бази й наявність мінімальної кількості
працівників.
4. За потреби додайте копії документів на право власності на обладнання
та виробничі приміщення. Також додайте копії документів, що
підтверджують відповідний ступінь вищої освіти та досвід роботи,
кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими
працівниками.

5. Відправте заяву, поставивши електронний підпис.
6. Після отримання на електронну адресу повідомлення про успішний
прийом замовлення в роботу слід оплатити послугу та внести до порталу
інформацію, натиснувши кнопку «Повідомлення про сплату».
Зверніть увагу! Оплатити послугу треба протягом 10 днів від дати
прийняття замовлення в обробку.
7. Рішення про видачу ліцензії з’явиться на порталі електронних сервісів у
розділі «Реєстр ліцензіатів», який можна побачити тут.

Офлайн

1. Зверніться до Державної служби з надзвичайних ситуацій.
2. Заповніть заяву на отримання ліцензії за формою.
Зверніть увагу! Якщо ви не маєте номера картки платника податків через
свої релігійні переконання, додайте копію паспорта з відміткою про це.

3. До заяви додайте документи:
- відомості про дотримання технологічних вимог матеріально-технічної
бази, необхідної для здійснення господарської діяльності з надання послуг
та виконання робіт, за такою формою
- відомості про наявність мінімальної кількості керівників та виконавців
робіт за окремими посадами за такою формою
- копії документів на право власності на обладнання та виробничі
приміщення
- копії документів, що підтверджують вищу освіту та досвід роботи,
кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими
працівниками
- опис документів, які подаються для одержання ліцензії, у двох
примірниках за такою формою.

4. Якщо ви не можете відвідати Державну службу з надзвичайних ситуацій,
особисто надішліть документи поштою з описом вкладення.
5. Після отримання повідомлення про успішне прийняття замовлення в
роботу слід оплатити послугу та внести інформацію до порталу,
натиснувши кнопку «Повідомлення про сплату»
Зверніть увагу! Послугу слід оплатити протягом 10 днів, починаючи з дати
прийняття замовлення в обробку.
6. Рішення про видачу ліцензії з’явиться на порталі електронних сервісів
Державної служби з надзвичайних ситуацій у розділі «Реєстр ліцензіатів»,
який можна побачити тут

.

Результат

Ви отримаєте ліцензію на здійснення послуг протипожежного
призначення.

Наступні кроки
Зверніть увагу!
Під час здійснення послуг та виконання робіт протипожежного
призначення ліцензіат зобов’язаний:
- використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а
також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності
- вести журнали обліку виконаних робіт та наданих послуг
протипожежного призначення за формою.

