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ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
‘
' У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
49600, вул. Короленка, 4, м. Дніпро, тел.: (056) 770-18-91

АКТ № •?складений за результатами проведення планової позапланової перевірки щодо додержання
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки
П У БЛ ІЧН Е
А К Ц ІО Н ЕРН Е
ТО В А РИ С Т В О
К О М ЕРЦ ІЙ Н И Й
БАНК
"П РИ ВА ТБА Н К"
м. Київ, вул. Г руш евського, 1-Д________________________________________________________________
(найменування/місцезнаходження суб’єкта господарювання -юридичної особи (та/або його відокремленого
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 14360570,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган),
м. Київ, вул. Груш евського. 1 -Д _______________________________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:

будівлю торгового центру «П РИ О ЗЕРН И Й » П У БЛ ІЧН О ГО А К Ц ІО Н ЕРН О ГО
ТО ВА РИ СТВА К О М ЕРЦ ІЙ Н И Й БА Н К"П РИ ВА ТБА Н К" за адресою : м. Дніпро, вул. Боброва. 1
(назва об’єкта перевірки (об’єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки ВИСОКИЙ
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від «ЗО» березня 2018 р. № 137, виданий Головним управлінням
ДСНС України у Дніпропетровській області
Посвідчення на перевірку від «31» березня 2018 р. № 7

□ планова;
позапланова.

Строк проведення перевірки
Початок перевірки
31
число

03
місяць

2018
рік

10
години

Завершення перевірки
00
хвилини

11
число

04
місяць

2018
рік

11
години

00
хвилини

2

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Головний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами
протипожежного захисту та ліцензування управління запобігання надзвичайним ситуаціям
Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Кирпиченко Костянтин
Володимирович, старший інспектор 5 ДПРЧ 8 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у
Дніпропетровській області Гавриш Андрій Володимирович
(найменування органу ДСНС України, посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/
фізична особа-підприємець керівник проекту з пожежної безпеки Гетьман Станіслав
Володимирович
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
.

,

Планова

Позапланова

Й не було взагалі

И не було взагалі

□ була у період з
по
Акт перевірки від П П .□ □ . □ □ □ □ № □ □ □ □
Розпорядчий документ відСЮ .□ □ . □ □ □ □
№ □ □ □ □ виконаний!!], не виконаний □

□ була у період з
по
Акт перевірки в ід П П .□ □ . □ □ □ □ № П П П П
Розпорядчий документ в ід П П .П П .П П П П
№ П П П П виконаний П, не виконаний П

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
№

з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

нв

нп

Нормативне
обгрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо
забезпечення
пожежної безпеки
1.1
1.2
1.3
1.4

пункти 2-8, 10 розділу
II ППБУ

Наявність на об’єкті розпорядчих документів
та інформаційних покажчиків з питань
пожежної безпеки
На підприємстві створено СПБ
На підприємстві створено добровільну
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
Забезпечення вивчення правил пожежної
безпеки та проведення виховної роботи,
спрямованої на запобігання пожежам

2. У будівництві та на виробництві
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо
пожежної небезпеки

пункт 14 розділу II
ППБУ
пункт 12 розділу II
ППБУ
✓

пункти 17-19 розділу
II ППБУ

УҐ

пункт 9 розділу 11
ППБУ

з
№

Питання, що підлягають перевірці
з/п
3. Забезпечено дотримання працівниками
об’єкта встановленого протипожежного
режиму
4. Наявність декларації відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки

Так

Ні

нв

Нормативне
обгрунтування

нп

/

пункт 11 розділу II
ППБУ

V

пункти 2, 4, 5
статті 57 КЦЗУ

5.Проведено інструктажі та проходження
навчання з питань пожежної безпеки

/

пункти 15, 16, 20
розділу 11 ППБУ

6. Забезпечено протипожежний стан
утримання території

/

7. Забезпечено протипожежний стан
утримання будівель, приміщень та споруд

/

8. Забезпечено протипожежний стан
утримання шляхів евакуації і виходів

/

пункти 1.1-1.21
глави 1 розділу III
ППБУ
пункти 2.1-2.22
глави 2 розділу III
ППБУ
пункти
2.23-2.37
глави 2 розділу НІ
ППБУ

9. Стан утримання інженерного обладнання
/

9.1

Електроустановки (можливість їх
застосування, монтаж, наладка та експлуатація)
відповідають вимогам нормативних документів

9.2

Системи опалення та теплові мережі
відповідають
протипожежним
вимогам
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів

/

пункти 2.1-2.18
глави 2 розділу IV
ППБУ

9.3

Системи вентиляції і кондиціонування повітря
відповідають протипожежним вимогам норм

/

9.4

Газове обладнання відповідає протипожежним
вимогам норм
Системи каналізації та сміттєвидалення
відповідають та експлуатуються відповідно до
вимог протипожежних норм

/

пункти
2.18-2.27
глави 2 розділу IV
ППБУ
пункти 4.1-4.4 глави 4
розділу IV ППБУ
пункти 3.1-3.5 глави 3
розділу IV ППБУ

9.5

/

пункти 1.1-1.24
глави 1 розділу IV
ППБУ

10. Н а я в н іс т ь т а у т р и м а н н я а в т о м а т и ч н и х с и с т е м п р о т и п о ж е ж н о г о з а х и с т у , з а с о б ів з в ’я зк у

10.1

10.2

Будівлі, приміщення та споруди обладнані
автоматичними системами протипожежного
захисту (системами пожежної сигналізації,
автоматичними системами пожежогасіння,
системами оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей, системами
протидимного
захисту,
системами
централізованого пожежного спостереження)
(далі - АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до
чинних нормативно-правових актів
АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог
нормативно-правових актів

пункти 1.1-1.6 глави 1
розділу V ППБУ

V

пункт 1.4 глави
розділу V ППБУ

1

11. Н а я в н іс т ь т а у т р и м а н н я с и с т е м п р о т и п о ж е ж н о г о в о д о п о с т а ч а н н я

11.1

Системи
зовнішнього
протипожежного
водопостачання, насосні станції відповідають

/

пункти 2.1, 2.3 глави
2 розділу V ППБУ

4
№

з/п
11.2

Так

Питання, що підлягають перевірці
та
експлуатуються
відповідно
до
протипожежних вимог
Улаштування та утримання внутрішнього
протипожежного водогону, кількість вводів у
будівлю, витрати води на внутрішнє
пожежогасіння та кількість струмин від
пожежних
кранів
відповідає
вимогам
будівельних норм

14.2

14.3
14.4

14.5

Нове
будівництво,
реконструкція,
переоснащення, реставрація та капітальний
ремонт
приміщень,
будинків,
споруд
здійснюються
на
підставі
проектної
документації, яка затверджена у встановленому
порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні зварювальних та інших вогневих
робіт відповідають вимогам нормативних
документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні фарбувальних робіт відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастиками, клеями та
іншими
подібними
горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні
будівельно-монтажних
робіт
відповідають вимогам нормативних документів
Заходи
пожежної безпеки у
14.5.1
проектній
документації
щодо
застосування
пожежно-технічної
класифікації відповідають вимогам
нормативних документів

нв

/

✓
12. Наявність та утриманняпідрозділів
добровільної, відомчої та місцевої
пожежної охорони, пожежної техніки та
первинних засобів пожежогасіння
13. Дотримання вимог пожежної безпеки
під час збирання, переробки та зберігання
зернових і грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки
під
час
проведення
вогневих,
фарбувальних та будівельно-монтажних
робіт
14.1

Ні

нп

Нормативне
обґрунтування
пункт 2.2 глави
розділу V ППБУ

V

У

у

2

пункт 7 розділу І,
пункт 12 розділу II,
пункти 3.1-3.26 глави 3
розділу V ППБУ,
статті 61-63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 - 8.5.18
НАПБВ.01.0572006/200
розділ VII
ППБУ

пункт 21 розділу 11
ППБУ

у

пункти 1.1-1.5 глави 1
розділу VII ППБУ

У

пункти 2.1-2.28 глави 2
розділу VII ППБУ

У

пункти 3.1-3.9 глави 3
розділу VII ППБУ

У

пункти 4.1-4.48 глави 4
розділу VII ППБУ

У

пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ,
пункти 2.1 - 2.19
ДБН
В. 1.1-7-2002
/втратив чинність!
на заміну
додатки А, Б, В, Г, Д, Е
ДБН В.1.1-7:2016
пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ,
пункти 3.1 - 3.5
ДБН
В. 1.1-7-2002
(втратив чинність!
на заміну
пункти 5.1 - 5.6
ДБН В.1.1-7:2016
пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ,
пункти 4.1 - 4.42

14.5.2

Заходи
пожежної безпеки у
проектній
документації
щодо
обмеження поширення пожежі між
будинками відповідають вимогам
нормативних документів

У

14.5.3

Заходи
пожежної безпеки у
проектній
документації
щодо
обмеження поширення пожежі в

У

5
№

з/п

Питання, що підлягають перевірці
будинках відповідають
нормативних документів

Так

Ні

НВ

нп

вимогам

14.5.4

Заходи
пожежної безпеки у
проектній
документації
щодо
забезпечення безпечної евакуації
людей
відповідають
вимогам
нормативних документів

/

14.5.5

Заходи
пожежної безпеки у
проектній
документації
щодо
забезпечення гасіння пожежі та
проведення пожежно-рятувальних
робіт
відповідають
вимогам
нормативних документів

/

14.5.6

Заходи
пожежної безпеки у
проектній
документації
щодо
основних
інженерно-технічних
засобів
захисту
від
пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів

V

Частина II. Забезп ечення техногенної безпеки та
захисту населення і те риторій від надзвичайних ситуацій
/
1. Виконання вимог інженерно-технічних
заходів на об’єктах, проектування яких
здійснюється з урахуванням інженернотехнічних заходів цивільного захисту'

2. Проведено
ідентифікацію
підвищеної небезпеки

об’єкта

3. Здійснено
декларування
об’єктів підвищеної небезпеки

безпеки

✓

Нормативне
обгрунтування
ДБН
В. 1.1-7-2002
(втратив чинність)
на заміну
пункти 6.1 - 6.45
ДБН В.1.1-7:2016
пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ,
пункти 5.1 - 5.54
ДБН
В. 1.1-7-2002
(втратив чинність)
на заміну
пункти 7.1.1 - 7.3.35
ДБН В.1.1-7:2016
пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ.
пункти 6,1 - 6.16
ДБН
В. 1.1-7-2002
(втратив чинність)
на заміну
пункти 8.1 - 8.18
ДБН В.1.1-7:2016
пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ.
пункти 7.1 - 7.19
ДБН
В. 1.1-7-2002
(втратив чинність)
на заміну
пункти 9.1 - 9.2
ДБН В. 1.1-7:2016

пункти 1-4 Переліку
об’єктів, що належать
суб’єктам
господарювання,
проектування
яких
здійснюється
3
урахуванням
вимог
інженерно-технічних
заходів
цивільного
захисту, ПКМУ № 6,
підпункт 1.9 ДБН В. 1.24-2006
пункт
3
Порядку
ідентифікації та обліку
об’єктів
підвищеної
небезпеки. ПКМУ №
956
пункт 9 частини першої
статті 20 КЦЗУ,
Порядок декларування
безпеки
об’єктів
підвищеної
небезпекиПКМУ № 956

6
№
Питання, що підлягають перевірці
з/п
4. Проведено обов’язкове страхування
цивьгіьної
відповідальності
суб'єктів
госпс»дарювання

Так

Ні

НВ
У

у

5. Розроблено плани локалізації та
ліквідації наслідків аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки

нп

Нормативне
обґрунтування
пункт
1
Порядку
проведення
обов’язкового
страхування цивільної
відповідальності,
ПКМУ № 1788,
пункт 4.9.5 ПТБ
пункт
10
частини
першої статті 20, пункт
2 частини першої статті
ІЗОКЦЗУ,
стаття 11 ЗУ № 2245
пункт 2 частини першої
статті 20 КЦЗУ,
ПКМУ № 1200,
пункти 4.3, 4.6 ПТБ

6. Забезпечено
працівників
об’єкта
засобами колективного та індивідуального
захисту

✓

7. Розміщено інформацію про заходи
безпеки та відповідну поведінку населення
у разі виникнення аварії

/

пункт 3 частини першої
статті 20 КЦЗУ

8. Організація
та
евакуаційних заходів

забезпечення

У

пункт 4 частини першої
статті 20 КЦЗУ,
частина 9 статті 33
КЦЗУ

9. Створено
об’єктові
формування
цивільного захисту та необхідну для їх
функціонування
матеріально-технічну
базу,
забезпечено
готовність
таких
формувань до дій за призначенням
10. Створено диспетчерську службу на
об’єкті підвищеної небезпеки

У

пункт 5 частини першої
статті 20, стаття 26
КЦЗУ,
пункт 3 ПКМУ № 787

11. Здійснено навчання працівників з
питань цивільного захисту, у тому числі
правилам техногенної безпеки

У

12. Проведено об’єктові тренування і
навчання з питань цивільного захисту

у

У

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб’єктів господарювання

У

14. Забезпечення
дотримання
вимог
законодавства
щодо
створення,
зберігання,
утримання,
обліку,
використання та реконструкції захисних
споруд цивільного захисту

У

пункт 6 частини першої
статті 20 КЦЗУ,
додаток 1 до Методики
прогнозування
пункт 8 частини першої
статті 20 КЦЗУ,
стаття 40 КЦЗУ,
ПКМУ № 443,
ПКМУ № 444
пункт
11
частини
першої статті 20 КЦЗУ,
пункти 5, 6 Порядку
здійснення
навчання
населення
діям
у
надзвичайних ситуаціях,
ПКМУ № 444
пункт
12
частини
першої статті 20 та
стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16
частини першої статті
20 КЦЗУ, наказ МНС
№ 653,
пункт 24 ПКМУ № 253
(втратив чинність)
на заміну
ПКМУ № 138
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№

Питання, що підлягають перевірці
з/п
15. Створено об’єктовий матеріальний
резерв для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

Так

Ні

НВ

/

/

16. Впроваджено на об’єкті підвищеної
небезпеки
автоматизовану
систему
раннього
виявлення
надзвичайних
ситуацій та систему оповіщення та
забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено
виконання
вимог
законодавства щодо охорони життя людей
на водних об’єктах

/

нп

Нормативне
обгрунтування
пункт
18
частини
першої статті 20 КЦЗУ,
стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостий пункту 4
Порядку створення і
використання
матеріальних резервів
для
запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру
та
їх
наслідків.
ПКМУ № 308 (втратив
чинність)
на заміну
абзац четвертий пункту
3 Порядку створення та
використання
матеріальних резервів
для
запобігання
і
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій
ПКМУ 775
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1 Правил охорони
життя людей на водних
об’єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
«Так» ~ так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«НІ»
—ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«нв»
«нп»

- не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об’єкта, що перевіряється;
- не перевірялося у суб’єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об’єкті.

ОПИС
виявлених порушень
Н о р м а т и в н о -п р а в о в и й а к т , в и м о г и
як ого поруш ено
№ з/п

р е к в із и т и н о р м и
(п у н к т , с т а т т я )

п о зн ач ен н я

Д етал ь н и й оп и с ви я в л ен ого поруш енн я

норм ативноп р а в о в о го акта

1.

розділ V п. 1.4,
дод. Ж, п. Ж. 11.8

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

2.

розділ V, п.1.4,
дод. Ж, п. Ж.6.3,

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»,
а саме: не створений наказ про призначення особи
відповідальної за експлуатацію установки
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не ведеться журнал обліку робіт щодо підтримання
придатності ремонту (планово та позапланового) системи
протипожежного захисту встановленого зразка (форма Ж. 2)

8
3.

п.1.4, розділ V;
дод. Ж, п. Ж.6.3

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

4.

п.1.4, розділ V;
п. 7.2.22

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

5.

розділ V, п.1.4,
дод. Ж, п. Ж.6.5

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

6.

розділ V п.1.4,
п.п. 5.9, 7.2.24

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

7.

розділ V п.1.4,
дод. Ж, п. Ж.6.13

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

8.

розділ V п.1.4,
дод. Ж. п. Ж.7.2.1

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

9.

розділ V,n.l.4,
дод. Ж, п. Ж.6.7

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

10. розділ V, п.1.4
дод. Ж, п. Ж.6.9

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

11. розділ V, п. 1.4
дод. Ж, п. Ж.6.6

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не ведеться журнал обліку санкціонованих та не
санкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) системи
протипожежного захисту встановленого зразка (форма Ж. 3)
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: на об’єкті відсутній резервний запас пожежних
сповіщувачів (димових, теплових, ручних, спринклери, тощо)
який повинен становити не менше 10% від загальної кількості
їх в системі протипожежного захисту змонтованої на об’єкті
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: відсутній регламент робіт з підтримання експлуатаційної
придатності та планово-попереджувальних робіт на кожний
вид систем протипожежного захисту згідно затверджених
план-графіків обслуговування системи протипожежного
захисту (форма Ж. 4)
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: у приміщенні де розташовано приймально-контрольний
пристрій системи протипожежного захисту не встановлений
світильник (лампу) аварійного освітлення
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не опломбований приймально-контрольний прилад
системи протипожежного захисту
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не заземлений приймально-контрольний прилад системи
протипожежного захисту
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН
В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме:
біля вузла керування система протипожежного захисту не
вивішено (установлено) таблички із зазначенням приміщень,
що підлягають захисту, або технологічного устаткування, типу
та кількості сповіщувачів
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН 13.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не опломбовані ручні пожежні сповіщувачі та їх місце
незабезпечене робочим і аварійним освітленням безпеки, а
також непозначені вказівними знаками, що розміщують як
усередині, так і поза приміщеннями згідно з вимог ДСТУ ІБО
6309 та ГОСТ 12.4.026
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН
В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме:
у приміщенні пожежного поста та в інших місцях розміщення
приладів систем пожежної сигналізації та вузлів керування
СПЗ не вивішено інструкцію про порядок дій чергового
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12. розділ V п.1, підп. 1.4,
дод. Ж, п. Ж. 10.5

ППБУ
ДБН В 2.5.56-2014

13. розділ V п. 1.4

ППБУ

14. розділ V, пункт 1.4,
2.3

ППБУ

15. розділ V, пункт 1.4,
2.3

ППБУ

16. розділ V, пункт 1.4,
2.3
17. розділ V, пункт 1.4,
2.3
дод. п. Ж.8.1.1.4

ППБУ

18. розділ V, пункт 1.4,
2.3
дод. Ж, п. Ж.8.1.4.5
19. розділ V п. 1.4,
дод. Ж, Ж.6.4

20. розділ IV, 1.21,
розділ V, п.1.4,
п 6.1, дод. Ж, п. Ж.2.4
п. 9.1.1, 9.1.2

ППБУ
ДБН В 2.5.56-2014

ППБУ
ДБН В 2.5.56-2014
ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014
ДСТУ Б
38:2008

В.2.5-

(оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про
пожежу або про несправність в СПЗ
Не проводиться один раз на рік випробування систем
протидимного захисту з увімкненням електровентиляторів
(ручним способом або від пожежних сповіщувачів), та зі
складанням акту або записом у журналі з технічного
обслуговування
Відсутній кабель з межею вогнестійкості до пристроїв
керування СПЗ та насосів в насосній станції
У приміщенні насосної станції відсутня загальна схема
протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів.
На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі відсутня
інформація про їх призначення. Відсутня інструкція
увімкнення насосів-підвищувачів.
Трубопроводи й насоси не пофарбовані у відповідний колір
згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности»,
ГОСТ
14202-69
«Трубопроводы
промышленных предприятий. Опознавательная окраска,
предупреждающие знаки и маркировочные щитки».
У приміщенні насосної станції електрифіковані засувки не
перевіряються не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси щомісяця. Не рідше одного разу на місяць не перевіряється
надійність переведення пожежних насосів з основного на
резервне електропостачання (у тому числі від дизельних
агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі
На дверях насосної станції немає напису де зберігаються
ключі
Щодня оперативний (черговий) персонал не проводить
зовнішній огляд зрошувачів для перевірки на відсутність
бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень та дотримання
мінімальних відстаней від зрошувачів до матеріалів, що
складуються, які мають становити не менше 0,5 м (коридори
Фуршет)
Раз на рік обслуговуючий персонал не змінює воду в системі
та не промиває баки і трубопроводи
Монтаж,
введення
до
експлуатування
і
технічне
обслуговування СПЗ не проводиться відповідно до вимог
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а
саме: не проведено перевірку систем протипожежного захисту
та їх складових компонентів на відповідність їх технічним
умовам виробників і чинним нормативним документам та не
складено за результатами технічного обстеження акт
Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її
проявів, а також їх перевірку не виконується відповідно до
вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків
і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а
саме:
не
надано
комплект
експлуатаційно-технічної
документації на систему блискавкозахисту
будівлі.
Комплект
експлуатаційно-технічної
документації
блискавкозахисту повинен містити: пояснювальну записку,
схеми зон захисту блискавковідводів, робочі креслення
конструкцій
блискавковідводів
(будівельна
частина),
конструктивних елементів захисту від вторинних проявів
блискавки, від занесень високих потенціалів через наземні і
підземні металеві комунікації, приймальну документацію
(акти прийняття в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту
разом з додатками: актами на приховані роботи і актами
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21. розділ IV, 1.21,
п 6.1, дод. Ж, п. Ж.2.4
розділ 9.3.2

ПГТБУ
ДБН В.2.5-56:2014
ДСТУ Б В.2.538:2008

22. розділ IV, п.1.21,
розділ V, п. 1.4,
п.п. 9.1.2, 9.2.7, 9.3.5

ППБУ
ДСТУ Б
38:2008

23. розділ II, п. 2

ППБУ

24. розділ II, п. 3

ППБУ

В.2.5-

випробувань пристроїв блискавкозахисту і захисту від
вторинних проявів блискавки і занесення високих потенціалів)
Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її
проявів, а також їх перевірку не виконується відповідно до
вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків
і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а
саме: перед початком грозового сезону не проводилася
перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту
Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її
проявів, а також їх перевірку не виконується відповідно до
вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків
і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», а
саме: не надано паспорти блискавкозахисних пристроїв і
паспорти заземлюючих пристроїв блискавкозахисту на будівлі
та споруди
Керівником підприємства не визначено обов'язки посадових
осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, та не призначено
відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, технологічного та інженерного
устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів
протипожежного захисту.
Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та
експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються
у посадових інструкціях, обов'язках, положеннях про підрозділ
На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією
тощо) не встановлений протипожежний режим, який включає:
порядок утримання шляхів евакуації;
визначення спеціальних місць для куріння;
порядок застосування відкритого вогню;
порядок використання побутових нагрівальних приладів;
порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
місця для зберігання і допустиму кількість сировини,
напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно
знаходитися у приміщеннях і на території;
порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання
промасленого спецодягу та ганчір'я, очищення елементів
вентиляційних систем від горючих відкладень;
порядок відключення від мережі електроживлення обладнання
та вентиляційних систем у разі пожежі;
порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення
роботи;
порядок проходження посадовими особами навчання й
перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також
проведення з працівниками протипожежних інструктажів та
занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
порядок організації експлуатації і обслуговування наявних
засобів протипожежного захисту;
порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та
оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного,
технологічного та іншого інженерного обладнання;
порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу
добровільної пожежної охорони та посадових осіб,
відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення
пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи
оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів,
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25. розділ II, п. 4

ППБУ

26. розділ II, п. 11

ППБУ

27. розділ II, п. 5

ППБУ

зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів,
підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів,
застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації
людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання
техніки безпеки. При розробленні інструкцій дій у разі
виникнення (виявлення) пожежі необхідно використовувати
розділ VIII цих Правил.
Працівники об'єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами
на інструктажах під час проходження пожежно-технічного
мінімуму
Для кожного приміщення об'єкта не розроблені та не
затверджені керівником об'єкта інструкції про заходи
пожежної безпеки.
У цих інструкціях повинні вказуватися:
категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної
небезпеки (для виробничих, складських приміщень та
лабораторій);
вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
спеціальні місця для куріння та вимоги до них;
порядок утримання приміщень, робочих місць;
порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин,
горючих рідин (далі - ЛЗР, ГР), пожежовибухонебезпечних
речовин і матеріалів;
порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та
видалення горючих відходів, промасленого ганчір'я;
порядок утримання та зберігання спецодягу;
місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні
сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в
пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття
приміщень після закінчення роботи;
заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних
установках та апаратах, які мають підвищену пожежну
небезпеку;
граничні показання контрольно-вимірювальних приладів,
відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;
обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.
Ці інструкції мають вивчатися під час проведення
протипожежних інструктажів, проходження навчання за
програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі
виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.
Працівники об’єкта
не дотримуються
встановленого
протипожежного режиму, та не виконують вимоги Правил та
інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки
На кожному поверсі на об’єкті з постійним або тимчасовим
перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають
хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням
50 і більше осіб, у будинках та спорудах, котрі мають два
поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі
більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, не
розроблені і не вивішені на видимих місцях плани (схеми)
евакуації людей на випадок пожежі, а також на доповнення до
схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та
затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу
щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за
якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися
практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об’єктів,
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28. п. 1.5, додаток А
п. 10.7, п. 8.1.3,

ДСТУ 7313:2013

29. розділ II, п. 8

ППБУ

ЗО. розділ II, п. 10

ППБУ

31. розділ II, п. 15

ППБУ

32. розділ II, п. 16

ППБУ

33. розділ II, п. 21
розділ II, п. 22

ППБУ

34. розділ II, п. 22
розділ III, п. 1.4
п. 3.13, додаток 3.1
35. розділ III, п. 2.4

ППБУ
ДБН 360-92**

у яких передбачається перебування людей уночі, інструкції
повинні передбачати також дії у нічний час.
3 метою забезпечення безпечного евакуювання та надання
інформації щодо правил поведінки в умовах обмеженої
видимості або повної темряви (аварійного відключення
освітлення) при загрозі виникнення надзвичайної ситуації
(пожежі, аварії, стихійного лиха, катастрофи, загрози
здійснення терористичного акту тощо) системи евакуаційні
фотолюмінісцентні не розроблені для торгівельного центру
відповідно до ДСТУ 7313:2013. Плани евакуації та позначення
шляхів евакуації не виконано на основі фотолюмінісцентних
матеріалів
Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення не
забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх
кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати
ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки.
Форма та колір» (ISO 6309:1987, ЮТ) та ТОСТ 12.4.026-76
«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»
Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) не
розроблено інструкцію, в якій необхідно визначити їхні
обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного
режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі
виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного
захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має
бути викликаний у нічний час у разі пожежі.
Працівники охорони повинні мати список посадових осіб
об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових,
домашніх (мобільних) телефонів
Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці не
проходять інструктажі з питань пожежної безпеки (далі протипожежні інструктажі).
Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку
самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум).
Види протипожежних інструктажів, а також порядок
організації та проведення протипожежних інструктажів,
навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму
встановлено постановою Кабінету Міністрів України від
26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку
здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях».
Посадові особи та працівники не пройшли навчання та
перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від
26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку
здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»
Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне
переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і
споруд здійснюються без проектної документації, яка
затверджена у встановленому порядку (автомийка в паркінгу
та експлуатована покрівля де збудовано приміщення басейну
та роледрому)
Не дотримано протипожежну відстань між будинками (від
будівлі торгівельного центру до будівлі магазину меблів)

ППБУ

Клас

вогнестійкості

проходок

електричних

кабелів

та
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36. розділ III, п. 2.9

ППБУ

37. розділ III, п. 2.17

ППБУ

38. розділ III, п. 2.22

ППБУ

39. розділ III, п. 2.27
п. 7.2.9
40. розділ III, п. 2.28

ППБУ
ДБН В. 1.1-7:2016
ППБУ

41. розділ II, пп. 21, 22
п. 9.1.11

ППБУ
ДБН В.2.2-9-2009

42. розділ II, пп. 21, 22
розділ III, п. 2.23
п. 7.2.7

ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016

43. розділ II, пп. 21, 22
розділ III, п. 2.23,
п. 9.1.10,
п. 7.2.4,

ППБУ
ДБН В.2.2-9-2009
ДБН В.1.1-7:2016
ДБН В.2.2-23:2009

інженерного обладнання будинків через огороджувальні
конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через
протипожежні перешкоди повинно бути не меншим, ніж
нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної
конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е
(показник втрати цілісності) та І (показник втрати
теплоізолювальної спроможності), ця вимога не виконується.
У місцях проходок трубопроводів через протипожежні
перешкоди трубопроводи та їхню ізоляцію слід виконувати з
негорючих матеріалів
Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського
призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та
пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В. 1.136:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
(далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх
виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на
вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині
приміщень та ззовні.
Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою
визначаються керівниками (технологами) об’єктів, або
проектувальними
організаціями,
або
спеціалізованими
науково-дослідними закладами
У приміщеннях громадського призначення, в яких можливе
перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання)
стін та стель допущено з матеріалів з вищою пожежною
небезпекою, ніж:
Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування
до 1500 осіб;
Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування
1500 та більше осіб
Будинок торгівельного центру не забезпечено адресним
вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на
фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваним у
темний час доби
Двері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу
з експлуатованої покрівлі в сходові клітки
Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у
приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб,
коридорах, на сходових клітках не забезпечені надійним
кріпленням до підлоги і бути помірно небезпечними щодо
токсичності
продуктів
горіння,
мати
помірну
димоутворювальну
здатність
та
відповідати
групам
поширення полум'я РП1, РП2 (на сходовій клітині яка веде до
басейну, на 1-му поверсі біля виходів, на 3-му поверсі)
Ширина сходових маршів сходових клітин, які ведуть на
експлуатовану покрівлю (басейн, роледром) не забезпечені
шириною не менше 1,20 м
Допущено зменшення розміру евакуаційних виходів дверей з
будівель і приміщень (будівля басейну, з приміщення
коридору спортлайф). Ширина у просвіті евакуаційних
виходів дверей менша за нормовану.
Допущено зменшення кількості евакуаційних виходів з 3-го
поверху торгівельного центру та зменшена нормована ширина
евакуаційних виходів дверей з розрахунку на 1 м ширини
виходу не більше 165 осіб
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п. 8.7, табл. 4
44. розділ 11, пп. 21, 22
розділ III, п. 2.23,
п. 8.3

45. розділ 11, пп. 21,22
розділ III, п. 2.23,
п. 8.3, Табл. 3
46. розділ II, пп. 21, 22
розділ III, п. 2.23,
п. 8.8
47. розділ V, п. 1.2
п. 8.14
п. 10.2.4

ППБУ
ДБН В.2.2-23:2009

ППБУ
ДБН В.2.2-23:2009
ППБУ
ДБН В.2.2-23:2009
ППБУ
ДБН В.2.2-23:2009
ДБН В.2.5-56:2014

48. розділ III, п. 2.31

ППБУ

49. розділ III, п. 2.37
п. 7.3.8

ППБУ
ДБН В. 1.1-7:2016

50. розділ III, п. 2.37

ППБУ

51. розділ III, п. 2.37
п. 7.2.10
52. розділ III, п. 2.37
п. 7.3.22

ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ППБУ
ДБН В. 1.1-7:2016

53. розділ III, п. 2.37

ППБУ

54. розділ III, п. 2.37
п. 7.3.26
55. розділ III, п. 2.23
п. 7.2.2
56. розділ II, пп. 22,
розділ III, п. 2.3
п. 8.6
57. розділ II, пп. 22,
розділ III, п. 2.3
п. 6.36
58. розділ II, пп. 22,
п. 6.48

ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ППБУ
ДБН В. 1.1-7:2016
ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

59. розділ 11, пп. 22,
розділ 111, п. 2.3
п. 6.4

ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016

60. розділ IV, п. 1.18

ППБУ

61. розділ IV, п. 1.20

ППБУ

Із торгівельних залів від 150 кв.м. (із розрахунку на одну
людину 3 кв. м. площі торгівельної зали) торгівельного центру
не передбачено двох розосереджених евакуаційних виходів
безпосередньо назовні або в сходові клітки типу СК1, які
мають двері з пристроями для самозачинення та утіленням в
притулах
Допущено збільшення відстані від найбільш віддаленої точки
торговельної зали до найближчого евакуаційного виходу
назовні або у сходову клітку
Допущено зменшення ширини основних евакуаційних
проходів у торгівельних залах. До 100 кв.м. торгівельної зали 1,4 м, до 150 кв.м. - 1,6м, більше 150 кв.м. - 2 м
Торгівельний центр не забезпечено системою димовидалення

Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації
торгівельного
центру
не
забезпечені
евакуаційним
освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні
вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку
людей
Допущено улаштовування порогу на шляху евакуації
(Спортлайф вихід з коридору на сходову клітку)
В торгівельному центрі допущено захаращення шляхів
евакуації (коридори, сходові клітки, сходові площадки)
меблями, обладнанням та різними матеріалами
В торгівельному центрі допущено замикання евакуаційних
виходів дверей на замки, що важко відчиняються зсередини
В торгівельному центрі допущено улаштування у сходових
клітках приміщення будь-якого призначення (кіоски,
павільйони)
В торгівельному центрі допущено знімання дверей сходових
кліток на 1-му поверсі
В сходових клітках СК1 торгівельного центру вікна не
обладнані пристроями для їх відчинення
В торгівельному центрі допущено улаштування на 1-му
поверсі розсувних автоматичних дверей
Виходи на покрівлю не виконані через протипожежні двері
2-го типу
Вхід на сходи з підвального, підземного (паркінг) поверху
торгівельного центру не виконано через протипожежний
тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі
Вхід до ліфтових шахт з підвального, підземного (паркінг)
поверху
торгівельного
центру
не
виконано
через
протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря
під час пожежі
В торгівельному
центрі
не заповнено прорізи у
протипожежних перешкодах протипожежними дверима
(електрощитові, вентиляційні камери, машинне відділення
ліфтів)
Допущено складування горючих матеріалів на відстані менше
1 м під електрощитом (коридор Фуршет)
Не виконуються заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання
приладів захисту електричних мереж та електроустановок від
короткого замикання (проводяться 1 раз на 2 роки)
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62. розділ V, п.2.2

ГГПБУ

63. розділ V, п.2.2

ППБУ

64. розділ V, п.2.2

ППБУ

65. розділ III, п. 2.33

ППБУ

66. розділ III, п. 3

Наказ МВС
України
15.01.2018 №25
Наказ МВС
У країни
15.01.2018 № 25

67. розділ III, п. 6

68. розділ VI, п. 4.7

ППБУ

69. розділ VI, п. 9.1
п. 3.10
70. розділ V, п. 2.1
п. 6.2.3, табл. 4

ППБУ
СНиП 2.11.01-85*
ППБУ
ДБН В.2.5-74:2013

71. розділ II, пп. 21, 22,
п. 8.6

ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

72. розділ II, пп. 21, 22,
п. 6.21

ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

73. розділ 11, пп. 21, 22,
п. 8.45

ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

74. розділ II, пп. 21, 22,
п. 8.46

ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

Не забезпечено напрямок осі вихідного отвору патрубку
пожежного крану під кутом, що виключає можливість різкого
залому пожежного рукава у місці його приєднання
Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість
місяців не піддають технічному обслуговуванню і перевірці на
працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів
перевірки у спеціальному журналі обліку технічного
обслуговування
Не всі пожежні кран-комплекти мають доступ для
використання
Для об’єктів IV-V категорій складності та класу наслідків
(відповідальності) СС2-ССЗ згідно з ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії
складності об’єктів будівництва» не визначено розрахунковий
час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ
12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Обшиє требования».
Відсутній журнал обліку вогнегасників

Не позначено місцезнаходження вогнегасників на об’єкті
вказівними знаками згідно з ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO
6309:1987, IDT). Знаки розташовуються на видимих місцях на
висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами
приміщень.
Адміністрацією торгівельного центру на випадок виникнення
пожежі
приміщення
не
забезпечені
пристроями
фільтрувальними для саморятування під час пожежі для
обслуговуючого персоналу
Приміщення складу (Фуршет) не обладнано системою
димовидалення
Будівлю торгівельного центру не забезпечено нормованою
кількістю
води
для
зовнішнього
протипожежного
водопостачання
Над прорізами вїзних-виїзних воріт вбудованих у громадські
будинки гаражів не передбачено козирки з матеріалів з межею
вогнестійкості не менше ЕІ 60 шириною не менше ніж 1 м.
Відстань від краю козирка до низу віконних прорізів цих
будинків повинна бути не менше ніж 4 м. За меншої відстані
повинне передбачатися заповнення прорізів протипожежними
вікнами 2-го типу
Для можливості прокладання пожежних рукавів у нижній
частині воріт не передбачено люк з заслінкою, що
самозакривається, розміром 200x200 мм.
До мережі аварійного (евакуаційного) освітлення не підключені
світлові покажчики «вихід» на поверсі та покажчики шляхів
руху автомобілів, місць установки з'єднувальних голівок для
підключення пожежної техніки, внутрішніх пожежних кранів і
вогнегасників, зовнішніх гідрантів на фасаді гаража.
Світильники, які вказують напрямок руху, встановлюються
біля поворотів, у місцях зміни схилів, на рампах, в'їздах на
поверхи, входах і виходах з поверхів і в сходових клітках.
Покажчики напрямку руху встановлюються на висоті 2,5 м від
підлоги в межах прямої видимості з будь-якої точки на шляхах
евакуації та проїздів для автомобілів
У гаражах закритого типу біля в'їздів не встановлені розетки,
підключені до мережі по
1-й категорії надійності
електропостачання,
для
можливості
використання

електрифікованого пожежно-технологічного обладнання
Приміщення для миття автомобілів не відокремлено
протипожежними стінами та перекриттями 3-го типу від
приміщень для зберігання автомобілів. Входи та в'їзди в ці
приміщення повинні бути ізольовані від входів і в'їздів у
гараж
В приміщенні котельної не забезпечено засклення віконних
прорізів одинарним склом товщиною не більше 3-5 мм та не
обладнано сіткою для захисту від розкидання скла при аварії
Приміщення
6-го
поверху
необладнані
системою
протипожежного
захисту
(автоматичною
системою
пожежогасіння, системою пожежної сигналізації та системою
оповіщування про пожежу та управління евакуюванням
людей) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи
протипожежного захисту»
Не забезпечено нормовану межу вогнестійкості будівельних
конструкцій 6-го поверху експлуатованої покрівлі

75. розділ 11, пп. 21, 22,
п. 6.8

ППБУ
ДБН В.2.3-15:2007

76. розділ II, пп. 21,22,
п. 2.42

ППБУ
СНиП 2.09.02-85*

77. рорділ V, п.1.2,
Додатки А, Б

ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

78. розділ II, пп. 21,22,
п. 5.3, табл. 1,
п. 9.3.1 табл. 2 ,
п. 8.1 табл. 2
79. пункт 2 частини
першої статті 20
пункти 4.3, 4.6
80. пункт 3 частини
першої
статті 20
81. статті 20

ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ДБН В.2.2-9-2009
ДБН В.2.2-23:2009
КЦЗУ, ПКМУ
N 1200, ПТБ

82. п. 15
статті 20

ПКМУ № 444 від
26.06.2013р.
КЦЗУ

83. пункт
8
частини
першої статті 20,
стаття 40 КЦЗУ,

КЦЗУ,
ПКМУ № 443,
ПКМУ № 444

84. пункт
11
частини
першої статті 20,
пункти 5, 6 Порядку
здійснення навчання
населення
діям
у
надзвичайних
ситуаціях,

КЦЗУ,
ПКМУ № 444

Не проведено об’єктові тренування і навчання з питань
цивільного захисту

85. п. 7.
п. 6. п. 3.1.1.

наказу МНС
України від
16.08.2005 №140
«Про внесення
змін до наказу
МНС У країни від
18.12.2000 №338»;
«Методики
ідентифікації
потенційнонебезпечних
об’єктів»;
«Правил
техногенної
безпеки у сфері
цивільного

Не проведено ідентифікацію об’єкта

КЦЗУ
КЦЗУ

Не забезпечено працівників об'єкта засобами індивідуального
захисту
Не розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну
поведінку населення у разі виникнення аварії
Не призначено відповідальну особу з питань цивільного
захисту за рахунок штатної чисельності об’єкта
Керівник та посадові особи діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту,
не
пройшли
навчання
в
установленому
законодавством порядку
Не здійснено навчання працівників з питань цивільного
захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки
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86. ст. 130

захисту на
підприємствах, в
організаціях,
установах та на
небезпечних
територіях»
КЦЗУ

87. ст. 57
п. 2,4,5

КЦЗУ

88. пункт 5 частини
першої статті 20,
стаття 26,
пункт 3
89. пункт 4 частини
першої статті 20,
частина 9 статті 33
90. пункт 18 частини
першої статті 20,
абзац
четвертий пункту 3
Порядку створення та
використання
матеріальних резервів
для запобігання і
ліквідації наслідків
надзвичайних
ситуацій

КЦЗУ,
ПКМУ № 787

КЦЗУ,
КЦЗУ
КЦЗУ,
ПКМУ 775

Не розроблено та не узгоджено план реагування на
надзвичайні ситуації
Відсутня та незареєстрована декларація відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки
Не створено об’єктові формування цивільного захисту та
необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу,
забезпечено готовність таких формувань до дій за
призначенням
Не організовано та не забезпечено евакуаційні заходи

Не створено об’єктовий матеріальний резерв для запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
№

з/п
1

2

3

Питання, що підлягають контролю з боку
суб’єкта господарювання

Так

Ні

Про проведення планової перевірки суб’єкта
господарювання письмово попереджено не менше
ніж за 10 календарних днів до її початку
Посвідчення на проведення перевірки та службові
посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять
перевірку, пред’явлено

нв нп

і
V

Копію посвідчення на перевірку надано

V
4

Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку, внесено запис про
перевірку до відповідного журналу суб’єкта
господарювання (за його наявності)

л уШ г
I

/гй<

і

Нормативне
обгрунтування
частина четверта
статті 5 ЗУ від 05
квітня 2007 р.
№ 877
частина п’ята
статті 7, стаття 10
ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
частина п’ята
статті 7,
абзаци третій та
шостий статті 10
ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
частина
дванадцята статті
4 ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
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5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися
лише ті питання, необхідність перевірки яких
стала підставою для її здійснення. У посвідченні
на здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої
перевірки

частина перша
статті 6 ЗУ від 05
квітня 2007 р.
№ 877

V

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного акта перевірки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику
(власнику) суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід
державного нагляду (контролю).
Підписи осіб, які брали участь у перевірці
Головний інспектор ВНТР та
КСПЗ та Л УЗНС ГУ ДСНС
України у Дніпропетровській

Кирпиченко Костянтин Володимирович

Старший інспектор 5 ДП
ГУ ДСНС України
у Дніпропетровській обл.

Гавриш Андрій Володимирович

Посадові та/або уповноваж ені особи суб’єкта господарю вання, інші особи, присутні під час
здійснення заходу:
* Є'ёА/

О

у

*

Л

/7 /$

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «____»
(посада)

(підпис)

20_____ року
(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки
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Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять служ бову або державну
таємницю , йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
__ ________складено перелік питань щодо проведення перевірки___________
№

з/п

Позначення
нормативноправового
акта

А
1

1

Затверджено
- Назва нормативноправового акта

вид нормативно-правового
акта та назва органу

дата та номер
нормативноправового акта

3

4

2

Закони України

1.1

ЗУ № 877

1.2

КЦ ЗУ

1.3

1.4

«П ро основні засади
держ авного нагляду
(контролю ) у сфері
господарської діяльності»
К одекс цивільного захисту
У країни

Закон України

від 05 квітня
2007 р.
№ 877 - V

К одекс

ЗУ № 2245

«П ро об'єкти підвищ еної
небезпеки»

Закон України

ЗУ № 15/98

«П ро захист людини від
впливу іонізую чого
випроміню вання»

Закон України

від 02 жовтня
2012 р.
№ 5403-VI
від 18 січня
2001 р.
№ 2245 - III
від 14 січня
1998 р.
№ 15/98 - ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

П К М У № 956

2.2

ПКМ У № 306

2.3

ПКМУ № 5

2.4

ПКМ У № 564

2.5

ПКМ У № 1788

П орядок ідентифікації та
обліку об'єктів підвищ еної
небезпеки
Критерії, за якими оціню ється
ступінь
ризику •
від
провадж ення
господарської
діяльності та визначається
періодичність
здійснення
планових заходів держ авного
нагляду (контролю ) у сфері
техногенної
та
пож еж ної
безпеки
Типове положення про
відомчу пожежну охорону

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 11 липня
2002 р. № 956

П останова Кабінету
М іністрів України

від 29 лю того
2012 р.№ 306

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 09 січня
2014 р. № 5

П орядок ф ункціонування
добровільної пожежної
охорони
П орядок і правила проведення
обов'язкового страхування
цивільної відповідальності

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 17 липня
2013 р.№ 564

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 16
листопада
2002 р .№ 1788
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і

2.6

ПКМ У № 1200

2.7

ПКМ У № 1214
(втоатив
чинність)

на заміну
ПКМ У № 763

2.8

ПКМ У № 308
(втоатив
чинність)

на заміну
ПКМ У № 775

суб'єктів господарю вання за
шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах
підвищ еної небезпеки,
вклю чаю чи
пож еж овибухонебезпечні
об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на
яких може призвести до
аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного
характеру
П орядок забезпечення
населення і працівників
ф ормувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту
засобами індивідуального
захисту, приладами
радіаційної та хімічної
розвідки, дозиметричного і
хімічного контролю
П ерелік об'єктів та окремих
територій, які підлягають
постійному та обов'язковому
на договірній основі
обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними
службами

П останова К абінету
М іністрів У країни

від 19 серпня
2002 р. № 1200

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 04 серпня
2000 р .№ 1214

Про затвердження переліку
суб ’єктів господарю вання,
галузей та окремих територій,
які підлягаю ть постійному та
об ов’язковому аварійнорятувальному
обслуговуванню на договірній
основі
П орядок створення і
використання матеріальних
резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та їх
наслідків

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 26 жовтня
2016 р. № 7 6 3

П останова К абінету
М іністрів У країни

від 29 березня
2001 р.№ 308

П орядок створення та
використання матеріальних

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 30 вересня
2015 р. № 7 7 5
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2.9

П К М У № 443

2.10

П К М У № 444
і

2.11

П К М У № 787

2.12

П К М У № 253
(втратив
чинність)

на заміну
П К М У № 138

2.13

П К М У № 11

2.14

ПКМУ № 6

2.15

ПКМ У № 729

2.16

П К М У № 841

3

резервів для запобігання і
ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
П орядок підготовки до дій за
призначенням
органів
управління та сил цивільного
захисту
П орядок здійснення навчання
населення
діям
у
надзвичайних ситуаціях
П орядок утворення, завдання
та ф ункції формувань
цивільного захисту
П орядок використання
захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони)
для господарських,
культурних та побутових
потреб
П орядок створення,
утримання фонду захисних
споруд цивільного захисту та
ведення його обліку
П олож ення про єдину
держ авну систему цивільного
захисту
П ро затвердж ення переліку
о б ’єктів, що належать
суб ’єктам господарю вання,
проектування яких
здійсню ється з урахуванням
вимог інж енерно-технічних
заходів цивільного захисту
П орядок організації та
проведення
проф есійної підготовки,
підвищ ення кваліфікації
основних
працівників професійних
аварійно-рятувальних служб
П ро затвердж ення Порядку
проведення евакуації у разі
загрози виникнення або
виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру

П останова
Кабінету
М іністрів України

від 26 червня
2013 р. № 4 4 3

П останова
Кабінету
М іністрів У країни

від 26червня
2013 р. № 4 4 4

П останова Кабінету
М іністрів України

від 09 жовтня
2013 р.№ 787

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 25 березня
2009 р. № 253

П останова Кабінету
М іністрів України

від 10 березня
2017 р. № 138

П останова К абінету
М іністрів У країни

від 09 січня
2014 р.№ 11

П останова Кабінету
М іністрів У країни

від 09 січня
2014 р.№ 6

П останова К абінету
М іністрів України

від 02 жовтня
2013 р.№ 729

П останова Кабінету
М іністрів України

від 30 жовтня
2013 р. № 841
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3.1

НАПБ
Б .0 3 .0 0 1-2004
(втратив
чинність)

Типові норми належності
вогнегасників

Н аказ М НС У країни

3.2

ППБУ

П равила пож еж ної безпеки в
Україні

Н аказ М ВС У країни

3.3

Правила
улаш тування
систем
раннього
виявлення
(втратив
чинність)

П равила улаш тування,
експлуатації та технічного
обслуговування систем
раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та
оповіщ ення людей у разі їх
виникнення

Наказ М НС У країни

3.4

Правила
охорони життя
лю дей на
водних
о б ’єктах
(втратив
чинність)

П равила охорони життя
людей на водних о б ’єктах
України

Н аказ М НС У країни

П равила охорони життя
людей на водних о б ’єктах
України

Н аказ М ВС У країни

П равила техногенної безпеки
у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях,
установах та на небезпечних
територіях

Н аказ М НС У країни

на заміну
Правила
охорони життя
лю дей на
водних
о б ’єктах

3.5

ПТБ

від 02 квітня
2004 р. № 151,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
29 квітня
2004р.
за № 554/9153
від ЗОгрудня
2014 р .№
1417,
зареєстрований
у М ін’юсті
України
05березня
2015 р.
за № 252/26697
від 15травня
2006 р. № 288,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
05 липня
2006 р.
за № 78 5 /1 2 6 5 9
від 03 грудня
2001 р. № 272,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
01 лютого
2 0 0 2 р .за
№ 95/6383
від 10 квітня
2017 р. № 3 0 1
зареєстрований
у М ін’юсті
України
04 травня
2017 р. за
№ 566/30434
від 15 серпня
2007 р. № 557,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
03 вересня

23
2007 р. за
№ 1006/14273
3.6

М етодика
прогнозування
ХНО

і

М етодика прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних
речовин при аваріях на
промислових об'єктах і
транспорті

Наказ МНС,
М інагрополітики,
М інекономіки,
М інекології

3.7

М етодика
спостереж ень

М етодика спостереж ень щодо
оцінки радіаційної та хімічної
обстановки

Наказ М НС У країни

3.8

Інструкція 3
тривалого
зберігання

Інструкція з тривалого
зберігання засобів
радіаційного та хімічного
захисту

Наказ М НС У країни

3.9

Інструкція
щодо
утримання
захисних
споруд

Інструкція щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час

Наказ М НС У країни

3.10

П равила
надання
технічних умов

П равила надання технічних
умов до інженерного
забезпечення о б ’єкта
будівництва щодо пож еж ної
та техногенної безпеки

Наказ М іністерства
оборони У країни

від 27 березня
2001 р.
№
73/82/64/122,
зареєстрований
у М ін' юсті
України
10 квітня
2001 р. за
№ 326/5517
від 06 серпня
2002 р. № 186,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
29 серпня
2002 р.
за № 708/6996
від 16 грудня
2002 р. № 330,
зареєстрований
у М ін’юсті
України
04 березня
2003 р. за
№ 179/7500
від 9 жовтня
2006 р. № 653,
зареєстрований
у М ін'ю сті
України
02 листопада
2006 р.
за №
1180/13054
від 14
листопада
2013 р. № 771,
зареєстрований
у М ін’юсті
України
22 листопада
2013 р. за №
1988/24520
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3.11

План
реагування
радіаційні
аварії

на

План реагування на радіаційні
аварії

Н аказ
Д ерж атомрегулю вання,
мне

від 17 травня
2004 р.
№ 8 7 /2 1 1 ,
зареєстрований
у М ін’юсті
України
10 червня
2004 р.
за № 72 0 /9 3 1 9

Державні будівельні норми.
Захист від пожежі. Пож еж на
безпека о б ’єктів будівництва

Н аказ Держ буду
У країни

від 03 грудня
2002 р. № 88

Державні будівельні норми.
П ож еж на безпека о б ’єктів
будівництва

Н аказ М інрегіону
У країни

від 31 жовтня
2016 р. № 2 8 7

Державні будівельні норми.
Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної
оборони)
П равила пож еж ної безпеки в
агропромисловом у комплексі

Наказ М інбуду
У країни

від 04 серпня
2006 р. № 274

Н аказ
Мі нагропол ітики,
мне

від 04 грудня
2006 р.
№ 730/770,
зареєстрований
у М ін ’юсті
України
05 квітня
2007 р.
за № 313/13580

і
3.12

3.13

3.14

ДБН В. 1.1-72002
(втратив
чинність)
на заміну
Д Б Н В .1 .1 7:2016
ДБН В. 1.2-42006

НАПБ
В.01.0572006/200

