
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

1. Найменування дозвільного 
центру, в якому 
здійснюється 
обслуговування суб'єктів 
господарювання 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва, районні Центри надання адміністративних 
послуг 

2. Місце знаходження 
дозвільного центру 

м. Запоріжжя: 
Вознесенівський р-н: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25, 
236-04-35 
Заводський р-н: вул. Лізи Чайкіної, буд.56, .тел.236-52-82, 236-52-
84 
Дніпровський та Хортицький р-ни: вул. Кияшка, буд. 22, тел.239-
38-44 , 239-38-43 
Олександрівський та Шевченківський р-ни: вул. Українська, буд. 
50, тел.787-60-11, 787-60-38 

3. Інформація шодо графіку 
роботи дозвільного центру 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: з 08:30 до 16:30 
Вівторок: з 08:30 до 19:30 
Субота: вихідний (крім бул. Центральний, 27 - з 08:30 до 15:00) 
неділя: вихідний 

4. Реквізити представника 
територіального 
(місцевого) дозвільного 
органу, відповідального за 
видачу документа 
дозвільного характеру 

Головне управління Держпраці у Запорізькій області:  
69032, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 25, 
режим роботи: понеділок-четвер з 08.00 до 17.00,  
п’ятниця з 08.00 до 15.45,  
обідня перерва з 12.00 до 12.45,  
вихідні дні: субота, неділя. 
тел.: (061) 222-75-10, факс: (061) 222-75-11 
E-mail: 08zp@dsp.gov.ua , веб-сайт: zp.dsp.gov.ua 
 

4.1. Нормативно - правові 
акти, якими 
регламентується видача 
документа дозвільного 
характеру 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»; 
Закон України «Про охорону праці» ; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устковання підвищеної небезпеки»;  
Постанова Кабінету Міністрів  України від 21.05.2009 № 526 «Про 
заходи щодо упорядкування видачі документів  дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності » 

4.2. Закони України (назва, 
частина, стаття) 

Закон України «Про адміністративні послуги» 
Закон України  «Про дозвільну систему у сфері  господарської 
діяльності», ст. 4, п. 5 
Закон України «Про охорону праці», ст. 21;  
 

4.3. Акти Кабінету Міністрів 
України 
(назва, дата та номер, 
пункт) 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»;  
постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про 
заходи щодо упорядкування видачі документів  дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності»; 
розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 р. № 
523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг» п. 31 



4.4. Акти центральних органів 
виконавчої влади (назва, 
дата та номер, пункт) 

наказ Міністерства соціальної політики України від 04.12.2015 р. 
№ 1172 «Про внесення змін до Положення про Головне 
управління (Управління) Державної служби України з питань 
праці в області»  
наказ Держпраці «Про затвердження Положення про Головні 
управління (Управління) Держпраці в областях» від 04.02.2016 р. 
№ 8 

5. Акти місцевих органів 
виконавчої влади / органів 
місцевого самоврядування 
(назва, дата та номер, 
пункт) 

 

6. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання документа 
дозвільного характеру 

1. Декларація за формою, наведеною додатком 8 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, у двох 
примірниках  
 

7. Платність (безоплатність) 
видачі документа 
дозвільного характеру 

Безоплатно 

7.1. Нормативно - правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата (назва та 
реквізити нормативно - 
правового акту) 

 

7.2. Розмір плати  

7.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

 

8. Строк, протягом якого 
реєструється декларація 

5 робочих днів (ст. 4 п. 5 Закону України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності») 

9. Вичерпний перелік підстав 
для відмови реєстрації 
декларації 

Відмова у реєстрації декларації не допускається (ст. 4 п. 5 Закону 
України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності») 
 
 10. Строк дії документа 

дозвільного характеру 
(необмеженість строку дії) 

безстроково  

11. Примітки  

 
 


