ДСНС УКРАЇНИ
ГО ЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖ БИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКЕ М ІС ЬК Е УПРАВЛІННЯ
50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: km u_dsns@ ukr.net
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

АКТ № М
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки
К риворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 73 К риворізької міської ради
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)

Дніпропетровської області. 50026. Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, вул.
Добролю бова. 7. Т.в.о.директора Х рупова Тетяна Іванівна
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 20196423
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)_____________________________________________________________
50026. Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, вул. Добролю бова. 7. телефон: 21-13-08
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

адреса електронної пошти: kr.schooI73@ukr.net________________________________________________
Перевірено: приміщення та територію Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 73.
за адресою :Дніпропетровська область, м. К ривий Ріг , вул. Д обролю бова. 7.__________________
(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 ;___________________________

Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
від 24.04.2018 року № 32, виданий Криворізьким міським управління □ планова;

Н аказ
Головним управлінням ДСНС У країни у Д ніпропетровській області
П освідчення на перевірку від 11.05.2018 року №718/02-8-18

Строк проведення перевірки
Початок перевірки
07
05
2018
ЧИСЛО

МІСЯЦЬ

рік

09.00

21

ГОДИНИ

ЧИСЛО

S позапланова.

Завершення перевірки
05
2018
місяць

рік

15.00
ГОДИНИ

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
17 Державної пожежно - рятувальної частини 3 Державного пожежно - рятувального загону
Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області________________________________
(найменування органу ДСНС України)

2
Старший інспектор 17 Державної пожежно - рятувальної частини 3 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Черниш Федір
Володимирович_________________ _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємець

Заступником директора з господарчої частини Криворізької загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів
№73 Криворізької міської ради Басок Людмшою Кимівною
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

т р е т і о с о б и :___________ _________ _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Позапланова

Планова
□ не було взагалі
S була у період з 06. 07.2016 р. по 26.07.2016р.
А кт перевірки від 26.07.2016р. № 15
Розпооядчий документ
Виконаний □ , не виконаний S

не було взагалі
С була у період з 05. 10.2017 р. по 09.10.2017р.
А кт перевірки від 09.10.2017р. № 37
Розпорядчий документ від 29.09.2017 р. № 24
виконаний, не виконаний V

П ЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ П ЕРЕВІРК И
№

з/п

Так Ні нв нп

Питання, що підлягають перевірці

Нормативне
обґрунтування

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

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

пункги2-8. ЮїхшшуПППБУ

✓
✓

✓

речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки
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
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань
пожежної безпеки

9.2
9.3
9.4
9.5

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

✓

Системи каналізації та смітгєвидалення відповідають та експлуатуються
відповідно до вимог протипожежних норм

пункт Z4.5сипі 57КШУ
пункт 15.16.20тозгалуІІ11ПЬУ
пункт 1.1-121 глави1поношуПі
ППБУ
пунктії -222глаш2т)СШІлуШ
ППБУ

V

пункт223-237ілам2тоашлуШ

ППБУ

наладка та

Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам
стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів
Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним
вимогам норм
Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм

пункг9тоаашуІЦil ІЬУ
пункт11тоаошуПППБУ

6. Забезпечено протипожежний стан утримання території

9.1

пункт12шшшуПППБУ

пункт 17-19гаштуПіДІЬУ

2. У будівництві та ііл виробництві застосовуються матеріали та

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель,
приміщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і
виходів
9 . Стан утримання інженерного обладнання

пункт14тоашлуПППБУ

Y

пункт 1.1- Шпиви 1тозшлуГУ
ППБУ
пунктії -218пави2тхвшлУІУ
ППБУ
пушш218-227глави2тозоілу
IVППБУ
пункт4.1-4.4гааш4гоашлуГУ
ППБУ
пункшЗ.І -35пвшЗшшшу'ІУ
ППБУ

з
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1

Кудівлі, 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

10.2

АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.

пункти

■/

пункт

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1
11.2

Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції
відповідають 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

12. Наявність та утримання підрозділів 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

✓

пункт22 пиви2 гювпшуУ і 1ПЬУ
пункг7 ишлуі. гонкг 12тхвшпу

У

/

14.2
14.3

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 проектній документації щодо застосування
14.5.1 пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних
документів
іИ
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження
поширення
пожежі
між будинками відповідають вимогам нормативних
14.5.2
документів

/

14.5

14.5.3

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження
поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних
документів

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

ШмжгаЗЛ -32бііші3шзшлу
УППБУ.сгапібІ-бЗКШУ
пуисш8.1.1-&5.18НАПБ
В.01.057-2006200

/
/

14.4

1.4 глави 1 розділу
V ППБУ

пункш21.23гаави2гашшуУ
ППБУ

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

14.1

1.1 - 1.6 глави 1

тюзділу V ППБУ

У

шзшлУПППБУ
пункг21гюаішіУІІІІІІЬУ
пункш1.1- 1.5глави1гшшіуVII
ППБУ
го ж іи іі -228ш ш 2 сшітуУІ1

ППБУ
пункшЗ.І -ЗЗ пивиЗ гхвшлуУП

ППБУ
у

✓

пункіи4.1 -4.48ш ш

4 шзшлу\ТІ

ППБУ
пункт2частинипеши сипі 67
КЦЗУ,пугасш21 -219ДН
Ш.1.-7
тню2частиниітіисгагіі67
КЦЗУ, пункта3.1 -з_ 5 д л аіл .7

у

пунет2частинипаши статті67
КПЗУ.пункш4.1-4.42IEHR1.17
ііуню'2частшміш ш статті67
КПЗУ.пункш5.1 -554ДБНВ.1.17
пункт2частинипаши сталі67
КШУ. пункта61 -біблшаї.і7
пужг2часпщишшиаапі67
КЦЗУ,пункш7.1 -7.19ДБНВ.1.17

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах,
проектування яких здійснюється з урахуванням інженерногехнічних заходів цивільного захисту

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

пункта 1-4Пазелікуо0єкііаію
належаїьствжгам
гоакшпювання, проектування
якихзтлйсиостьсязупахуванням
вимогінжнетію-технічних
зашшшнільнсгозахисту.ПКМУ
Ыбпщпункг 19ДБНаі2-4-2006
пункт3Погадкуідапийкашіта
облікуоблетівтдвищенсї

4

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

небезпеки.ПКМУТуі956
гіункг9чалинипеиігісіапі20
КШУ. Псгашкджтаоуккня
безпекиобосгівпідвищена
небезпекиПКМУN956
пунктІПаядкуіюовеїкння
обзвіязмяогостикування
шалЕнавітааішлЕнссііПКМУ
N1788. пункт4.951 ПБ
пункт 10іасгинипепиа сталі
20итутткг2частинипеона сталі
ІЗОКШУ.сіапя 11ЗУИ2245
пункт2 частинипеши агатіі20
КШУ. ПКМУN1200. пункти
43.4.6ГПБ
пункт3частинипешюїсипі 20
КШУ
пункг4часшниікшгі сипі 20
КШУ.часіит9сшггіЗЗКШУ
пунсг5часіинипешкі’сгаш
20сшпя26КШУ.пункгЗ
ПКМУN787
пункт6частинигаяла сипі 20
КІВУ. додаток1іюМеюпики
пропквувания
пункт8чалинипершоїстатті20
КШУ. сгапя40КШУ. ПКМУN
443.ПКМУN444
пункт11часганипешюїсгапі20
КШУ. пункти5.6Полянку
зшйсдажна&шняшоеетня
діям\ наїзиичайііих

✓

4. Проведено обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на
об'єктах підвищеної небезпеки
б. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та
індивідуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну
поведінку населення у разі виникнення аварії
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

✓

/

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

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

пункт12іаетинипешюі'сіаггі

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів
господарювання * >
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберігання, утримання, обліку, використання та
реконструкції захисних споруд цивільного захисту
✓

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

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

20гасшпя 133КШУ
сгагга32.п\нкш15.16‘исшни
пешзсшшті 20КШУ. наказ
МЬК^653.пункг24ПЮу^
22
пункт18щсшнипешіасшггі 20
ШЗУ. сіагга98КШУ. а&ап
шостийпункгу4Поошку
стзотняівикогосгання
машттншхоежовівдая
запобігання,ліквідації
надзвичайнихситуацій
техногенногоігюиштного
хапакішутактнсяііікіаПКМУN
3®
сиги 53КШУ
пункт1.1ПпавилохооониЖИТТЯ

людейнаводнихобтах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

-

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об’єкта, що перевіряється;
не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ об’єкті.

5
Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення
___________________________
перевірки___________ __________________________
Нормативно-правовий акт,
вимоги якого порушено
позначення
№
Детальний опис виявленого порушення
реквізити
нормативноз/п
норми (пункт,
правового
стаття)
акта
1.

Розділ V п.1.2.
Розділ VI,
п. 6

.Г

2.

3.

п.5.1; Додаток А,
табл. А 1, п.7.3
Розділ V, п.1.1.
ППБУ;
п.7.4.
таблиці «А .1 »
додатку « А »
ДБН В.2.556:2014;
Розділ III п.2.3.
п.6.1, п. 6.2,
п. 6.4 табл. 3,
п.8.6

ППБУ
Правила
пожежної
безпеки для
навчальних
закладе та
установ системи
освіта України,
затверджено
Наказом
Міністерства
освіта і науки
України
15.082016№
974,
Зареєстровано в
Міністерстві
кхлищ України
08 вересня 2016

Приміщення 2-го, 3-го, 4-го поверхів навчального
закладу не обладнано системами протипожежного
захисту відповідно до ДБН В .2.5-56:2014 "Інженерне
обладнання будинків і споруд. Системи
протипожежного захисту". (Системою пожежної
сигналізації, системою передавання пожежних
сповіщень, системою оповіщення про пожежу).

« Будинки, приміщення т а споруди повинні
обладнуватися систем ам и протипож еж ного захи сту
відповідно до Д БН В .2.5-56:2014 «С истем и
протипож еж ного захи сту».

Рза№ 1229/29359
(далі - ППБУ
по закладам
освіти)
ДБН В.2.556:2014
ППБУ
ДБН В.2.556:2014

ППБУ
ДБН В . 1.1.-72016

Не здійснюється технічне обслуговування та не
виведено сигнал про спрацювання систем
протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.556:2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Системи протипожежного захисту".

Ви хід на горище
будівлі
не обладнано
протипожежним
люком
з
відповідною
межею
вогнестійкості, а саме: Під час експлуатації о б ’є к т а

не допускається зн и ж увати клас вогн естій кості
елементів заповнення прорізів у протипож еж них
перешкодах.

6
4.

Розділ III п.2.3.
Розділ IV п.1.24.
п.2.2.
п.6.1, п. 6.2,
п. 6.4 табл. 3

ППБУ
НПАОП 0.001.32-01
ДБНВ.1.1-72016

ППБУ
П П БУ по
закладам
освіти

Приміщення електрощ итової не відокремлено від
інших
приміщень
(підвальних
приміщень)
протипожежними дверима з нормованою межею
вогнестійкості, а саме: «П ід час експлуатації о б ’є к т а

не допускається зн и ж увати клас вогн естій кості
елементів заповнення прорізів у протипож еж них
перешкодах» та
«Забороняється вл аш товувати
незаповнені отвори в протипож еж них перешкодах,
які відокремлюю ть електрощ и тові».
Не проведено перевірку системи блискавкозахисту від
прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а
саме: «З ахи ст будівель, споруд т а
зовнішніх
устан овок від прямих попадань блискавки і вторинних
її проявів, а т а к о ж їх перевірку необхідно виконувати
відповідно до вимог Д СТУ Б В .2.5-38:2008 «Інженерне
обладнання
будинків
і
споруд.
Улаштування
блискавкозахисту будівель і споруд».
Приміщення з використанням П ЕО М не забезпечені
первинними засобам и пожежогасіння відповідно до
норм, відсутні переносні вуглекислотні вогнегасники.
Не проведено ідентифікацію щодо наявності або
відсутності джерел небезпеки, згідно наказу МНС
України від 23.02.2006 року за № 98

5.

Розділ IV п. 1.21.
Розділ V,
п. 10

6.

Розділ V , п. З.7.,
З.8., 3.9.

ППБУ

7.

ст.69.,п.7

8.

п.25

9.

п.5-8

10.

ст.35 п.2.,пп. « а »

КЦЗ № 5403V I від
02.10.2012
року, наказ
М НС України
№ 338 від
18.12.2000
року.
П К М У № 733 Не забезпечено керівником о б ’ єкта з масовим
від 27.09.2017 перебуванням людей, електронних інформаційних
року
табло, а також у служ бових виробничих приміщеннях
радіотрансляційних точок для передачі інформації з
питань цивільного захисту.
ПКМУ №
Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення
1200 від
працюючого персоналу закладу освіти, засобами
19.08.2002
індивідуального захисту.
року
КЦЗ
Не забезпечено
своєчасне
накопичення засобів
№ 5403-УІ від індивідуального захисту.
02.10.2012
_____ Р ° КУ

7
Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
№
з/п
1

2

3

4

5

_____(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання)_____
Нормативне
Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта
Так
Ні
нв нп
обгрунтування
господарювання
Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання
частина четверта статті 5
письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її
ЗУ від 05 квітня 2007 р. N
початку
877
Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення,
частина п'ята статті
що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено
7. стаття 10 ЗУ від 05
1/
квітня 2007 р. N 877
Копію посвідчення на перевірку надано
частина п'ята статті 7.
абзаци третій та
1/
шостий статті 10 ЗУ від 05
квітня 2007 в. N 877
Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють
частина дванадцята статті
перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу
4 ЗУ віл 05 квітня 2007 в.
V
суб'єкта господарювання (за його наявності)
N 877
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання,
частина перша статті 6 ЗУ
необхідність перевірки яких стала підставою дляті здійснення. У
від 05 квітня 2007 р. N 877
1/
посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

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).

8
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу ДСНС України:

^

С татний інспектор 17ЛЛРЧЗДПРЗ

Чепниш Федір Володимирович
(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкту господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Т в. о.Лиректора КЗІП І-ПІ ступенів №73

Хрупова Тетяна Іванівна

(посада)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник директора з господарчої частини
(посада)

Басок Людмила Кимівна
(підпис)

Примірник цього акта перевірки отримано

(прізвище, ім’я та по батькові)

«/<Р» травня 201Я р.:

Т.в.о. Директора КЗШ 1-ІЙ
ступенів №73____________

Хрупова Тетяна ^Іванівна

(посада)

(прізвище, ім’я та по батькові)

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

и

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки
N341

А

Позначеннянормапшнон
вдавшого акта
.

Назва норнаїивно-іфавовоп) акта

ЗаївепФнеиа
вианорунтивноправовогоакгаїа
дагаїа номер
нормагпшно-вдявшого
назва органу
акта
3
4
ЗаконУкраїни

12

................... 1............... ... 1..................... ............. 2...._.....................
Закони України
ЗУN877
'ТТрооаювні засадидержавногошшщу
(миpcш))ycфpІIшrяapcьraдiш^юcri,'
Кодзс цивільногозахисяуУкраїни
КЦЗУ

13

ЗУN2245

ЗаконУкраіни

1.4

ЗУN15/98

1
1.1

2
11
22

І23

'ТТросво/шпдашкнм'небезгеки''

"П розахжгждам відвпливукмукнсго
випромновання”
Постанови КабінетуМ нстрв Україні
іт ^ 9 5 б
ТТсшсші:вншіякаштаоблікуо0£кгів
ііідшшаюі'гебезпеки
Колегії зажимионмосться а\пінь шзику від
ПЮ У^ЗОб
шошаження гххжшхада діяштегі та
вшнанатоігіегісшичністьздійснення
заходівіткавнагонаждоїконгосшйусФегі
твоюгавита пожжна безпеки
ПКМУГО
Типозепсижзшзшшовіішнупомжжну

Кодекс

ЗаконУкрани

гід 05 квітя2007а
N 877-У
від02 ж вш я 2012а
N54(B-VI
від18ачня2001а
N2245-18
від 14січня 1998а
N1598-8?

ПосяаодваКабнелуМінклрівУкраіни від 11 липня20Q2nN956
ПсхлансшКаЗжіуМінклрівУкраши від29 лютого2012а
N306

ПосганошКабінетуМінклрівУкршни від09 січня2014а

9
24

ПКМУЫ564

25

ПКМУШ788

26

ПКМУЫ1200

17

ПКМУШ214

18

ПКМУЫ308

19

nKMVN443

110

ПКМУЫ444

111

nKMYN787

112

ПКМУЫ253

213

ЇЖ М УШ І

Ьхорону
Пс»жюк4мікцюнуванняіюбосвшьш
юхооони
Поояяюкігю тта пговеаенняобовішового
сгоахування шальдаї'відгтішмюсіі слбосгів
Ьостшквжнязашкоду.якаможеі^
ЬатпіянапоокежамитаавагіямитобЬаах
М лтпаетнэбезккк включати
псиоюЕибухшебезпечнобтаитаобжіи.
Тистгш ъкадш ы в^
по авагій еадюгічногоі санпапно
Іешзшкмжічісшхахаашу
ІПзоягюкзЕбішеченнянасшенняіітшівників
Йхюмуваньтаспеиалізовшихслуябцивільного
Ьахисгузаообамиінпивітадшогозахисіу.
Ілшлшшишшаїлйштахімічнашшки.
жішмешичногоіх^гічношкшішію
Пеоалкоб^івтаїжкмихлеошотй. які
адшжльпхлійіюмутаобсяіясшомут
лпговіпнійосновіобслуговуваннюдепжавними
аваоійнодмувальними службами
Пооягшсшоотняівиксшоганшмаїшальних
гезаивлля запобігання.ліквідашнадзвичайних
ситуаційтехногенногоі пмхшногохаЕиаеоута

N5
ПссіанжКайнеіуМнклршУіфеівіи від 17липня2013аН564
ІЬсіансшКайнелуМініслрюУкргВіи Івід 16лисгопада2002а
N1788

ПосгаїююКабнелуМшіслршУкраіни від19оеотня2002а
[N1200

ГіхлансюКайнеіуМіністрівУкраіни від04 оешня2000а
N1214

ПосідаєшКабінетуМнклрівУкраїни віл29бегезня2001а
IN308

5ХШ0ЛІДКІВ

215

nKMYN729

216

ITKMyN841

3

Іишюркшинянфшовіактташдоагошнідокуїжіпи

3.1

НАПББ.03.001-2004

Гиковііюоминалежностіюпіегюиків

НакшМНСУкраіни

32

ППБУ

Пганигатжеяиа безпекивУкш’иі

НжщМВСУкреїни

33

Прешгиуівішування
Пшвилаулаштування. екстужаштатомчного НаказМНС України
актем ранньогошявлення обслуговуваннясистемшнньоговиявлення
ншштайнихсигуаиійіаакшікинялюгіейу

від09 жпвшя2013а
N787
від25 беоезня2009а
N253
BÜi09<Mw2014aN 11
від09січня2014а N 6

1

ПКМУЫб

lBin26,H»ffl2013aN444

сз
р

214

ид26чешня2013аЫ443

І

f-

ПссідаогоКабінетуМінкярівУкргііш
Псптажішіоіснсишлійзапашаїеннш
ортАмтравпіннятасил цивільногозахисіу
Погашокзпійпеннянадання тоежииліяму ПосіашгоКабінетуМінклрівУкреши
шлзвичайнихсит\шіях
Г1шядшушосемія.зашайшта4мікшї
ПзсіашгоКабінеіуУЕнкл]жУкраїни
(Ьошуваньшильногозахисту
Пооягюквшзоігашінязахиснихспосіиі
ПостановаКабінеіуМінклрівУкре™
цивільногозаяюіуїцивщьнясбогониїдля
іїшздахн<их.куіштаінихтапобуіотихшшеб
Пжмитапгоєшінудеожавну систему
ПостанешКвбіштуМінісірівУкрещіи
цивільнсгозахисту
Про зшвердаЕшяперелікуобшлв, що належать ГЬхяаюваКайниуМнклрівУїфаши
Ісубосішгоагщкиаіщпроекіуванняяких
зщйиоєїьсязурахувашямвимт інженерноІтєхнннихзахоцівцрвиьнюгозЕКисіу
П осш ш ахапзаііт
ПосіановаКабшеїуМінклршУкраши
пшгогонси. підвищенняквалйикшпосновних
шаиівшківіїшЬвсШітаваабнскжувшіьшсс
служб
[Прозшвффкешя Порядкугрзведенняегасуаціі ПссганотКабінету МіністрівУкргйш
^рш ізафиі виникненняабовиникнення
наддаийнихсш>шійтехногеннаша
рриродюгохарактеру

N729

відЗОжшшя2013а.
N»11

від02квішя2004аЛЧ 151.
заревсірсванийуМнкісгі
Укреши29 квітта2004р.
3aN5549153
Bm30rovniM2014nN
1417,зарессірованийу
МініосгіУіфеіни05
береия2015р. 3aN
25226697
від 15TD0BHH2OO6aN
28&заревсірованийу
МінкхліУкрани05

10
равіїхвиникнення
3.4

Правилаохоронижиття ПравиласисісшижиталюїЕЙшводнихобжіахНаказМНС України
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Деряавнібудівельнінорми. Поиежнабезпека НаказМщрегімзУіфшзи
обекгівбуданиціва
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