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сшадений за результатами проведення планово.і. (позаплановоР перевiрки щодо
додержання суб' скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежно.і. безпеки
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або ре€страцiйний номер облiковоi. картки гшат1шка податкiв фiзичноi. особи - гhкриемщ, або сфiя та

н.омф паспорта (ш фiзшЁ осiб, якi чфез своi. релiгiйd переконання в установленоку порядку
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господарськоi. дiяльностi у сферi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про проведення перевiрки.
Розпорядчi докумеши щодо здiйснюваноi перевiрки
Тш здiйснювано.і. перевiркипланова;/позапланова.
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11ЕРЕЛШ 11ИТАНЬ ЩОдО ПРОВЕдЕШЯ 11ЕРЕВ1РКИ
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Питання, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

НормативнеОбГрунтуванш

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпеки
1. 0Dганiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки
1.1

Шявнiстъ на об'жтi роз1юрядчих документiв m iнффмаIhйIшх покажчикiв
шггань пожежноi безпеки

1.2

На пiдприсмствi створено СПБ

1.3

1.4

+

ШЕЕЩШ, 10 Dозпifг`' 11 П1БУ

Ш пiдкрисмсIвi створено добровiлыIу пожежну охфону та утворено пожежнорятуыLльнй пiдрозділ
Забезпечення в1шчешя правил пожежноi. безпеш та Iроведенш виховноi

роботи, скрямованоi на запобiганш пожежам

+

пvнIст 12 t>ознiлv 11 П1БУ

пvнкти 17 -19 і)озпілv 1I ППБУ

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовнни з визначеннми показннкамн щодо пожежно.]. небезпеки
протипожежного режиму

пvlшг 14 oозпiлv 1I П1Ш;У

+

2. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються матерiаош т

3. Забезпечено дотрі[мання працiвннкамн об'скта встановленог

+

+

пvнкт 1 1 Dозл]лv 11 П1БУ

4. Наявнiсть декларацIi вiдповiдностi матерiально-технiчно.]. бави

суб'скта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно.і. безпеки
s. Проведено iнс`груктажi та проЕодження навчання з пI]тан
пожежно.]. безпеки

+

ц}щ±щ±2 ± 5 статтi 57 КП3У

Ш!±!Ш!J±, J&, 29Р9±дЁдіі11

ппБу

+

пvнкти 1.1 -1.21 глави 1 DозлілvIнппБу

6. Забезпеt[ено протипожежний стан утримання територf[.

+

7. Забезпечено про"пожежнIIй стан утримання будiвель,
примiщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шjтяхiв евакуацil. i
+
виходiв

пvтшги 2.1 -2.22 гл8ви 2 Dозпілv

+

п1 Iшу

п``нкти 2.23 -2.37 глави 2
гюзпiлv 111 П11БУ

. Стан ут|]имання iнженерного об.mднання
9.1

9.2

9.з

9.4

Елекгроусmновш

(можливiстъ

1.х

заыосувашя,

монтаж,

наладна

екошIуаmцiя) вiдповiдають вимоmм нфмапшшх документiв
Системи оmленш " теп7ювi мфежi вiдповiдаюm протшожежним вmюгам

с"ндарhв, будiве7Iьних нф4 та iЁ норматшш[ актiв
Системи венгиляцi.f i кондщiонувашIя повiтря вiдовiдаютъ 1ротшожежш"

в"о1" нфм

ГазоЕю обладнанш вiдповiда€ про'mпожежшм вимог" норм

IIvнкти ] .1 -1.24 глави 1 Dозпілv

+

IV 1пш5у

+

п`-.нкти 2.1 -2.18 глави 2 tэозпiл`'

+

II`Jнкти 2.18 -2.27 глави 2

]v п11Бу

mзлiлv Iv ппБу
пvнкти 4.1 -4.4 глави 4 Dо3нілvIV1п1Бу

+

Системи каналiзацil та смiтгсвидаленш вiдцовiдаютъ та експлуатуються

пvжги З.1 -3 , 5 г.чави 3 Dозjчіл`r

+
вiдповiдно до вимог протипожежни норм
10. Наявнiсть m утримаIIня автоматичнш систем протипожежIIого захисту, засобiв зв'язку
9.5

1о.1

Будiвлi, примiщешя m спфуди обладнанi аЕrюматиtlними системами
протипожежною захис'Iу (сист"ами пожежноi сшналiзацii, автоматшн"
системами Iюжежоmсilшя, системами оповiщешя Ipo пожежу та ущвлiны
евакуюваш1ям людей, сис'гемами протидIшюю за"с1у, систсмам

Iv 1п1Бу

пvнкти 1.1 - 1.6 г,тави 1 гtозлiлv

+

v ш1Бу

цеЕггралізованого пожежного спосгережешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

вiдювiдно до чшЁ нормативно-правових акhв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiдповiдно до вимог норматmно-IIравових актiв.

п`,.1шг 1.4 глави 1 Dозлілv VI1пБу

+

11. Наявнiсть та утримання сIIстем протIIпожежного водопостачаI[ня
11.1

11.2

Системи зовшшнього протипожежного водопостачаны, насоснi станцН
вiдIОвiдаюtlъ " експлуатуються вiдцовiдно до протипожежнж внмог
Улашгувашн m утримашя внутрiшнього прогшожежного водоюну, кiлькiсть
вводiв у будiвгпо, витрати води на внутрiшI€ пожежоmсiЕшя " кijъкiс'Iъ

+

щщш!212.3 г,чави 2 гtозZшv V

+

mгlшг 2.2 глави 2 DоздiIгv VгптБу

п1шу

струмин від пожежшш кранів відцовiдае вимоmм будiвельних норм

12. Наявнiсть та утрнмання пiдроздhiв добровiльно.Ь вiдомчо.]. т
мLсцево.і. пожежноГ огорони, пожежноi технiки та первинни
засобiв пожежогасillня
1З. дотрнмання вимог пожежно.і. безпеки пiд час збнрання
переробкн та зберiгання зерновш i грубш кормiв

lпінm 7 Dозлілv 1. щщ!g:J2Ё2ЗдiЩ[]Lп\-нкти3.1-3.26г`тIави3оознілvVШШУ,

+
статп 61 - 63 КНЗУ
пvнжпI 8.1.1 -8`5 .18

+

НАПБ В.01.057-2006/200

14. дотримання вимог пожежIIо.]. безпекн пiц час проведеI]IIя

вогневиь фарбувальнш та будiвельно-моtпажIIш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвшщво, реконоIрукцiя, переосmщеш, рестащmцiя m капiтальЕшй
ремонг кр"іщень, будинкiв, споруд здiйснюю'Iъся на пiдставi проек.гно1
документацil., яка затвфджеm у встановленому порядку
Заходи пожежно1. безпеш при пiдготовцi m проведешIi зварюва]п,них та iЕших

вопювих робiт вiдповiдаюIъ в"огам нфматившх документiв
Заходи пожежноi безпеки прн пiдготовцi " проведеннi фарбуваjlьних робiт

+

1Ю3Лi,.гI VII П1Ш;У

+

тIvнн 21 DозпLm' П ППБУ

+

п`;-нкти і . і - 1.5 глави і Dознi.тI`-

+

клеяьш " iш"и подiбЕ"и горюшми речоышами й матерiалами вiдповiдають
вимоmм нормаmшс докумеЕгhв

+

пvнкти 3.1 -3.9 г.j]ави 3 Dо'3лiлvvllп1Бу

Заходи пожежно1' безпеки при Ihдотовцi m проведешi будiвельно-монгажш[
робiт вiдповiдаютъ вимоmм нфмат1ших докуменгiв

+

пvнкти 4,1 - 4.48 глави 4 Dозлілv
VII гптБу

вiфовiдаютъ вимоIuм нормаmних документiв
Заходи IIожежноI безпеки 1ри пiдUговцi та проведешЬ робот з мастшамн,

14.4

VlI ппБу
пvнкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозпілv

Заходи пожежноi безпеки у кроеmЬй докуменгацН щодо застосування
пожежно-технiчноi класифimlhi вiдповiдають вmюI" норматmlшх

vll ппБу

цункт 2 часпши першоi.с"тгi67КЦЗУ,

докуменпв

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mчиннiсъ`назамінvодаткиА,Б,В, Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежно1 безпеки у кроекhй докуменmцil щодо обмеження
пошщюшя пожежі ьЬж будшнами вiдцовiдають вимоmм нормативних

пушг 2 час'ш1и пкршоi.
стаггi 67 КЦЗУ,

докуме-

пун-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 ативинність)назамiшпунк.ш5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

аходи пожежноi безпеки у Iроеmнiй докуменгаШi щодо обмежешя
поширешя пожежі в будинках вiфовiдають вимоmм нормативних
докуменmв

щrнкг 2 часгшш пфшо1статh67КЦЗУ,
пуЁ 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамimщіж1и6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

аходи пожежноi безпеки у проектнiй докуменmцil щодо забезшченш
безпечно1 еmкуащI ]1юдей вiдповiдають вимоmм нормат1шшх

пункг 2 часш1и пфшо1
статгi 67 КЦЗУ,

докумеmв

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамiнvпу1шги7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеш у проектнiй докумеЕгmцil- щодо забезпечены
гасіны пожежі " проведешя пожежно-рятувальшж робiт вiдювiдають

пушг 2 частини першо1
статтi 67 КЦЗУ,

вимоmм норматившх докумеЕmв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (Еmапивчиннiсть`назамiшпуш1и8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй докуменгацii щодо основних
ішенфно-технічних засобiв захисту вiд пожежi вiдIовiдаю'Iъ вимогам

пункг 2

час'1ини

першоi.

статh 67 КЦЗУ,

нфматшIшх документів

пуЕ-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002

ат1шчиннiсть`назамiшпуж1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.1. безпеки та захисту

населення і територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'€ктiв,щоналежатьсуб'сктам1`осподарювашя,прыкгувашявжздiйснюmьсязурахуван ямвимоI.iнженернФтехнiчнихаходiвщшiTIьноюзахисту,ПКМУ№6,

1. Викоmння вимог iнженерно-тешiчнш заходiв на об'скmх,
проектування якIш здіиснюсться з урахуванням IImенерно-тешчних
заходiв цивjльного захисту

I

+

II
2. Провсцено iдентифiкацiю об' ас.m пiдвищеноi небезпеюі

+

пiдпушп 1.9 дБН В.1.2-.
2006

пуш 3 Пфядку
iдеЕ"фiкацii' та обhку

об'dв пiдщеноi.

небезпеки, 1ЖМУ № 956
пуш 9 часпш першоГстатгi20КЦЗУ,Порядокекларуmннябезпе"об`ектiвпiдвищеноiнебезпекщПКМУ№956
З. ЗдiйснеIIо декларування безпеки об' сIпiв пiдвищеноГ небезпекіи

+

пушг 1 Порщдку проведеш1яОбов'язковогострахуваншщшiJшноi.

4. П|}Оведено обов ' яэювого с.[рахуванш щ[вijтьноТ вiфовiдальностi
суб' сЕhв г.осподарювання

+

nym 10 частЕпш першо1статтi20,пунк1`2часЁ

5. РОзробг[ено планiв локалiзацii та лiквiдацii наслiдкiв аmрiй m Об'сктах

пIдвищеноi небезпеки

+

першоi. статгi 130КЦЗУс`шггя11ЗУ № 2245

пуIжт 2 частЁ пфшоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щrнкIи4.34.6ПТБ

6. Забезпечено працiвішdв об'сісга засобамII колевсгивного та

+

jшвiдуаіIьного зашсту
7. РОзмiщено iнформацiю про за&Оди безпеки та вiдповiдну поведiнку
населенш у разі вIшикнення авар[i

вiдповiдаjшнос.гi, ПКМУ №1788,пу-4.9.5птБ

щшк1` 3 частшш першоi

+

статгi 20 КЦЗУ

nyEm 4 часгЁ пфшоiстаттi20КЦЗУ,час"на 9статh33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечеtшя еваіqгацiйнш заxОдiв

+

пуш 5 частишI пфшоi.статгi20,стапя26КЦЗУ,пункг3ПКМУNg787

9. Створено об'скговi формуванш цивiльного заzисту та необ][iд[]у ;рш -ш
фушцiОнуванш матерjально-тешiчну базу. забезпечено готовнiс1|ъ такш

+

формувань до дiй за призначенням

nym 6 частшш першоi.сгатгi20КЦЗУ,додаток 1 доМе`юдшсиIропюзування

10. Створено диспетчерсыqг службу на об'сктi пiдвищеноi небезпеки

+

пуш 8 часпш пфшоi.статгi20КЦЗУ,стапя40

11. Здiйснено навчанш працiвниIdв з питаш цивhьного заLIисту, у тому
чисjll правилам техногенноi безпекн

+

кцзу, "у№443,ПКМУ № 444
nyEm 1 1 часЁ першо.1статгi20КЦЗУ,пункти5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проі"ено об'скговi тренування i навчання з питань щивiльного
зашсту
1 З. Забезпечення аварiйно-рятувального обсjlуговування суб' сктiв
господарюва1[ня

+

навчання населеIшя дiям унадзвичайшKситуаLh,ПКМУNg444

+

щгЕm 12 частЁ пфшоi
статгi 20га статIя 133 КЦЗУ

стапя 32, цушги 15, 1часгшшпершоi.стапi20КЦЗУ,наказМНС№653,щіжг24ПКМУ№253(]mапшчиннiсп`

14. Забезпечення дотриманm вимог законодавства щодо створешя,
зберiганш, утримання, облiку, використанш та реконструкф захи€нш
споруд Lфiльного захисту

+

на заhhнv ПКМУ № 138
пушг 18 час.гиIш першо1статгi20КЦЗУ,сгат я98кцзу,абзацшостIйпункIу4Пфядкус`Iворен яiвикористаншма'IкрiаjшфвiвдлязагIобiган я,лiквiдацi mдзвич ситуацiйтехноген огоi

15. Створено об'скговий матерiалЕ.нflй резерв для запобiгаLЕшя та

шюідащI наслjдкiв надзвнчайнш сиIуа1Бй

+

Iриродного хкракIеру та .і.наслiдкiв,ПКМУ№308(втDативчиннiсть`
на

заhdнv

абз

четвфтIй пуш1у 3 Порцдкус.mореннятавикорис'mн ямаIерiаmlшхрекрвiвдлязапобiгашяiлiквiцацi.і.наслiдкiвнадзвичайних

сищацiй ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'сктi пiдвищеноГ небезпеки автоматизованш систем
раннього вишлення надзвичайнш ситуацiй та сис'гем оповiщення та

стат1`я 53 КЦЗУ
+

забезпечено Ё працездатнiсть

17. Забезпечено виконаIIня вимог законодавстm щодо охорош[ яшття
людей на воднIп об'астаЕ

+

пункг 1 . 1 Правил охорони
жптя людеи на воднихоб'еmах

Пояснення до позначень, використаних у перегIiку Iштань

«таю}

«нi»

«нв»

«нп»

- так, виконано, дотр"ано, вiдповiдас, присутн€;
- нi, не вшсонано, не дотр"ано, не вiдповiдае, вiдсутн€;

-не вимагас1ъся вiд суб'екта господарюваны (фiзичноi. особи -пiдпри€мця)/об'ек.I\а, що перевiряеIъся;
- не пфевiряjюся на суб'€ктi господарювання or фiзичноl. особи -пiдпри€мщ[)/ об'ектi.

ОПИС ВИЯВЛЕШ[ ПОРУШЕНЬ

Нормативно-правовIй акт, вимоги якого
ПОТ)УШеНО

JYgз/п

реквiзити норш(пункт,стапя)

позначеннянорматIфно-правовогоаігга

деiшьний опис виmленого порушення
КОМУНАЛЫIИИ ЗАЮ1Ад оСВ1ТИ НЕЗАБУдИНСЬКИй дНЗ

роздiл v п.1.2роздiлvlп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»'таб.«Б-1»

«сонЕчко»

ппБу'1ф

Будiвлю не обладнано сисгемою проггипожежного захисту
(системою пожежно.і. сигналiзацi.і., системою пqредавання

ЕЕШШПШ4ХЗuОЩфm

пожежних сповiщень, сисгемою оповiщення про пожежу), а
са;ме.. Будuнш, примiщення та споруди повuннi обладнуваIіIшся
системами прот:uпожежного захисту вiдповiдно до дБН

усIаImан"аЕiгиуф-.cxmiнщущйш15.СВ2016№974вhнkпрлdюлиh`уф08нкр2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозашадамосвiти)дFНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежногозспсuсту».

гп1Бу

Не виконано з'еднання жил електричних проводiв паянням,

псDкЕm'-дJн

1.

2.

Роздiл IV п, 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльного навчальною зашаду, а саме:

3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл vl'
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

ппБу
1П1БУ по зашадам
освiти
дБНВ.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздijт 111 п.2.22.

п1шу

З'€днання, вiдгслуження та окiнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або затuсюачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння

евакуюванням

людей,

а

саме:

«фЭзf#кзf,

крuмiщення та споруди повuннi обладіtуваI'пuся системами

проmпuпожежного захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56: 2014

« Систем rротuпожежного захисту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюыься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: {tБуЭаf#к®t mcr j.#мj.

об'сктu мають бути забезпеченi адресн:имu вказiвнuкамu
(назва вуішцi, номер будuнку), встановленит на фасадсDс
будiвель або iншuх видних мiсцяOс i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивiльного
захисту Укра.і.ни«порядокзабезпечен янаселен яiособовоюскладуневоенiзованих

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

формуваньзасобамирадi цйног тахiмчноюзахисгу»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 2Ngl20 «Правилатехногено.ібезп киусферiцивiльногзахиогунапiдриемствах,ворганiзацiях,установахтан еб зпечнжтер- iях».

п.4.3.

6.

гшу

Роздiл 111 п.2.31.

Розлiл 1П п.9

1п1Бу
по закладам освiти

Шляхи

евакуацi.і.

об'€кгу

не

забезпеченi

евакуацiйним

освiтленням. Свiтильники евакуацiйною освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi перебування в будинку
пющей, а сыме.. «Сходовi клiткu, внутрiшнi вiдкрuтi та зсюнiшнi
сходu, корuдорu, пржоди та iншi иіляхи евакуацiі мсtють буI,гш
забезпеченi
евакуа:цiйнuм
освiтленням.
Свiтwіьшк:u

евакуацiйного освiтлення повuннi вмuкісtтuся з настатям
qутiнкjв у разi перебування в будинку людей».

Перелiк питань щодо здiйснешя контролю за дiями (бездifшьнiстю) посадових осiб,
уповноважешх на здiйснеЕшя перевiрки
(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
Jч9

з/п
1

2

Питання, що пiдлягають контролю з боку суб'скта

господарюваЁ

так

нi

нв

Про 1роведены плановоi пфевiрки суб ' €Im господдрюЕюнш письмово
попереджено не менше нiж за 10 календарних днiв до П початку
Посвiдчен" на кроведешя перевiрш m службовi посвiдчення, що
засвiдчують осiб, що проводять пфевiрку, пред'явлено

нп
t/

НОрмативне
об1рунтування
частина чствеtym с'mпi 5 ЗУ
вiп о5 квiтня 2007 D. N 877
часгшm п'я" статш 7,ста'ггя
10 ЗУ вiп о5 квiтня 2007 гt. N877

V

Копію посвідченш на перевiрку надано

частша п.ята статh 7 абзащIтреhй"шостIйЁ±а±jі23i!вiпо5квiтня2007D.N877

3

Перед початIюм здiйсненш перевiрки особами, що здiйсшоють
4

пфевірку внесено запис 1ро перевірку до відповідlюго журнащг
сvб' €к'm юсподарюваш1я (за його наявностi)

Пiд час позашаново1 пфевiрки з'ясовувалися лше тi шmшя,
5

необхiдЕhсть перевiрки яки с'mла пiдсmвою для Н здiйснення. У

посвiдчешЬ на здiйсненн позаплановоi перевiрки зазшчено пиIаны,
що € пiдсmвою дш здiйснены такоi перевiрки

u

/

частина пванашшта статп 4
ЗУ вiп о5 квiты 2007 D. N 877

частина пеDша статп 6 ЗУ вiп
05 квiтш 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга перев1рки
JY9з/п

Опис пояснень, зауважеш або заперечень

Цей акг пфевiрки складено у двох IIримiрншах, одш1 з яких вручасгъся крiвшIку (впаснику) суб'€кта господарюваны або уповноmженiй шы
особi, а другий -залшас1ъся в орmнi дСНС УкраШи, посадовi особи якого здiйсшоватIи захiд дфжавного наг"ду (коIггролю).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
ПОсадовi особи органу дСНС Укра~іни:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраН1и у днiпропе'Iровськiй областi
майор служби цшiльног`о захисту

ББойкоВалеDiйМIшюлайович

(посаm)

(прiзвище, iм'я m по батыювi)

ПОсадовi та/або уповноважеIIi особи суб'скга господарюваI1I1я, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

З€шiдуюча КОМУНАЛЫЮГО ЗАКЛАдУ
осв1ти «нЕзАБушнсысА сзш 1-11

с_тупЕню» святовАсил1вськ1й
С1ЛЬСЬКОЁ РАЛИ
(посада)

Примiрншцьогоа]mперевiршотрнмано <{±±i»

f;s`

2018р.:

Завiдуюча FСОМУНАЛЬНОГО ЗдКJIАдУ

осв1ти «нЕзАБушнсысА сзш +ц
ступЕню» святовАсил1вськ1й

сIjпюькоЁ рАди
(псх")

Вiдмi"а 1ро вiдмову пiщсання/отримашя (необхiдне пiдкресли") посадовими та/або уповноваженими
особами суб'€кта господарювашш цього ак1а перевiрки

пр-i- У випадку mявносп в жгi вiдомос'юй, що с"новлять сjтужбову або дфжавну mсмнщо, йому може бути1рисвосно вiдповiдЕI" гриф

секрсшюстi або обмежены досту1щ.

пЕрЕлш

JY9

з/п

нормативно-правових актiв та нормативних документiв, вiцповiдно до яких
складено перелiк пшань щодо проведення перевiрки
Позначення
Назm нормативно-правового
Затверджено
норма"вноаюа
вид нормативнодата та номер
правового акга
правового акга та
нормативно-

А

2

1

1

зу Ng 877

1_1

назва органу

правового акга

3

4

зmш укрm

«Про основнi засади дфжавного mгшду

Закон Укра1ни

вiд О5 квiтш 2007 р.

№ 877-v

(кошролю) у сферi господарськоiдiяльностi»
1.2

кцзу

Кодекс цивiльного захш1у Украilш

кодекс

вiд о2 жоЕWш 2012 р.№5403-vl

1.3

зу № 2245

«Про об' егш пiдвIшlеноI небезпеш»

Закон Укрiни

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-п1

L4

зу № 1 5/98

«Про захиог тподши вiд впливу iонiзуючого

Закон Укра.і.ш

вшкромiшоmш»
2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

ПосmноЕш Кабiпету Мiпiстрiв УkраШ
Поmнова Кабiне.гу Мiнiстрiв

1-№956

Порядок iдешифiкацil m обhку об'€кгiв

шкw № 306

mдрIщеноi небезпе1си
Криюрi.і', за якими оцizlюяъся ступiнь
ризIшу вiд кроидженш госпофрськоIдiяльностi"визначас1ъсяперiодичнiстьздiйснешяпг1ановихзаходiвдержавногоmшяду(контролю)усффiтехног€шоГ"пожежно1.безпеки

ПооIаноm Кабiнегу Мiнiстрiв

Тшюве положенш про вiдомчу пожежну
охорону

Поmноm Кабiне.гу Мiнiстрiв

ГПСw Ng 564

Пщдок фушцiонувашя добровiльноi

ПооIанова Кабiнgгу Мiністрiв

украm

ГПСw Ng 1788

пожежноi. охорони
Пфядок i кравиm проведешя обов'язкового

Пос"ноm Ка6iнеrгу Мiністрiв

страхувашя цивiльноi вiдповiдальностiсуб'сhвюсподарюmннязашкоду,яюможебу"mподiянапожежамиmаЕкрiяминаоб'€кmхпiдвщеноIнебезпеки,вюючаючиIIожежовибухонебезпечнi

укр1ни

1-№5

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15/98-вр
укрIЕп1

ущю1'-

укрi-

вiд 1 1 лZшня

2002 р. № 956
вiд 29 лютого 2012 р. №
306

вiд О9 сiчш
2014 р. № 5

вiд 17 л2013 р. № 564

вiд 16 листоmда
2002 р. № 1788

об'ыш " об'ск'щ Iіосподврсьm дiшьнiс'Iъmякихможепризвестидоаварiйеколопчноюiсанi"рночзпiдемiолоhчЕюгоmтиктсру

2.6

2.7

2.8

2.9

Пфящок забезпечешя населешя i

Пос'юноm Кабiнеггу Мiнiстрiв

працiвникiв формувань та спецiалiзоmнихслужбцивiльногозахистузасобамиiндивiдуальногозахисту,криладамирадiаIЬйноIтахiмiчноiрозвiди,дозIмеrгрнчногоiхiмiчногокошрошо

укрi'-

вiд 1 9 серпня
2002 р. № 1200

ГНЮ № 1214

ПфелiЕс об'ектiв та окремих тфиторiй, яId

mдляIють постiйному " обов'язковому mдоговiрнiйсх>новiобслуювуваншодфжавнимиаmрiйно-ря'гувалыпIмисщгжбамиПро3атверджен яперелiкусуб'нпiвюсподарюmн я,галузейтаокремихтерIпорiй,жiп д7іяmютьпосгiйномутаобов'язковомуаmрiйно-рятувальномуобслуювуван юmдоговiрнiйфновi

Пос'1анова Кабiнету Мнiстрiв
украшПостанова Кабiнсггу Мніс'грiв

вiд о4 серпня

rЕгг"тив чиннiсть\ЕаЕамiЕхГПСwNg763

ущmiш

2016 р. № 763

Посmноm Кабiнеггу Мiнiстрiв
украiниПостаноm Кабiнсггу Мiнiстрiв

вiд 29 березня 2001 р. №
308вiд 30 вересы 2ol 5 р. №

украiш

775

ГIКh4У Ng 1200

г1к№ Nр 308
(в"тив чиннiсть\ЕаЕамiщПКкуNg775

1- Ng 443

ПОрядок створенш i викорнсташя
маткріальних резервiв дш запобimшя,пimiфцiiнадзвичайшхситуацiйтехноген огоiкриродногохаракткру" 1.хшслiдкiвПорядокстворенытавшористашямащ]iаjlьнихрезервiвд]нзапобimшяiлiквiдацi mслiдювнадзвичайнихситуацiй

Порядок пiдготовки до дій за призначенням

ГПСw № 444

Пфядок здiйсненш mвчанш mселешя дiям

Посmнова Кабiшгу Мнiстрiв
украi'Посганоm Кабiнегу Мнiскрiв

шm Ng 787

у надзвнчайних сигуащіях
Порядок утвQреЕшя, завданш m функцii

укфш

2013 р. № 443
вiд 26 червня
2013 р. № 444

Постанова Кабiнегу Мнiс.грiв

вiд о9 жоmш

1-№253

формушнь щmiльного захисту
Порядок використаIш захисшх споруд

украm

2013 р. № 787

Щ1ЛЬНОГО ЗаХИСТУ (ЦИВlЛЬНОi. ОбОРОШ) дЛЯЮСПОдаРСЬКИХ,куЛЬТУРНИХ"ПОбУТОВИХIютребПорядокс'1ворення,утр"аншфонду

Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
укра1ниПос'ганон Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 25 бфезш
2009 р. № 253вiд1Обкрш

захисних споруд цивjjlьною захисту mведенняйогооблiку

украm

2017 р. № 138

ПКЮ Ng 1 1

Положе1ш кро €дшgr дфжавну систему

ПосIаноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчня

гпф№6

щпзiльного захисту
1фо затверджеЕшя пфелiну о6'сктiв, що

належаъ суб' скmм господарюваны,кроектуmныяшх3дiйсIпосIъсязурахуmшямвимогiнженерно-технiчшIх3аходLвцивiльногозахисту

украi'Пооmнова Кабiнегу Мнiстрiв
украi`-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

г-№729

Порядок орmнiзаIdЁ та кроЕюдешя

Посmноm Кабiнсггу Мiніскрiв

укрiни

вiд о2 жовтш

щюфесiйноi пiдютовкц пiдвIщеншmалiфiкащiосновникраI$вшжiвкрофесiйшIхаварiйно-ряЁьнmслужб

Про затверджеш1я Порядкрr проведенш
еmкуаIdi. у разi загрози ви1шкненш абовиникненшmдзвичайнихсиIуацiйтехногенногота1риродногохарак1\еру

Пос"ноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 30 жовтш 2013 р. №

укра11ш

841

Порядок подашя i ре€страцil дешарацil
вiдцовiднфтi матерiальнФтехнiчноi базисуб'ezcmюсподарюmlшявимоmмзаконодавствазпиIаньпожежно1.безпеки

Постаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
укра1-ш

440

Порядон проведення навчаIшя крiвного

Посmноm Кабiнglу Мiнiстрiв

вiд 23 жоmш 2013 р.

орmнiв управлiнш та си71 цивiльною захисту
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/втtmтив чиннiсть1нзLЁмiЁхгп"№]38
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скг1аду m фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язаназQрmнiзацiсюiздiйснешямзаходiвзшmньLщiльногозахисту

з
3.1

2000 р. № 1214вiд26жоЕггш

НАПБ Б.03 .001 -2004

/Ётив чиннiсть`

украi-

Iпшi норматнвно-пт]авовi аюп та ноі"атнвпi доIqгменти
Наюз ШС УкраПш

ТIшовi норми mлсжностi воIнеmсниhв

вiд 26 червы

2014 р. Ng 11

2013 р. № 729

вiд о5 червня 2013 р. №

№819

вiд о2 квiтня 2004 р. №
1 5 1 , заресстроmний уМiн'юстiУкр1ш29квiтня2004р.3аNg554/9153

3.2

1штБу

Правипа пожежноi безпеки в Украiнi

Наказ МВС Украі.ш

вiд 30 груди 2014 р. №1417,зарестроmшйуМiн'юстiУкраi.шо5березня2015р.за№Z52П;6бГyГі

3,3

Правша улашUmшы
систем рашого

Правила улашуmlшя, експлуа"цii. m
технiчного обслуювуmшя сиотем раш1ього
вшвпення надзвичайни ситуацій та
Оповіщенш людей у разi ix виникне1шя

Наmз ШС Украi'ш

вiд 15 трвня 2006 р. №
288, зарефтрований у

в-еIш

/в"тив чиннiсть\

Мiн'юстi Укр-{ни

05 лЁ 2006 р.

\

за № 785/і2659
3.4

Цравша охорош жшгя

jlюдрй на юдцих

об'е"х

Правила охоро1ш жиггя лодей на юдшс

об'с-х укрi-Правилаохфони жигтя людей на водщх

ЕЬка3 ШС УкраiшНаказmУкрiш

/в"тив чиннiсть`нЁЕамiну

Прав1ша охорони жmя
шодей на воддих

тпmго 2002 р. за №95/6383вiд10квiтня2017р.J\Lо 30 і

об' с"х Укрi.ни
заресстрованй у Мн'юстi

об'с"х

3.5

птБ

укра1и04травня2017р.за№566/30434

Правила техногенно.1 безпеш у сферi
цивiльного захиогу на пiдприсмствах, в
орmнiзацiях, устаноmх " m небезпечшх

Наmз ШС Украiни

метод"

пр1нозуваш ХНО

557, заlвкроmний у

3.7

Мстодика спостережень

вересш 2ф7 р. за №1006/14273

МсюдIm прошозуваIшя наслiдкiв вшиву

Наказ ШС Мimlрополiтики,

(вшиду) небезпечних хiмiчних речовшI кри

Мiнекономiки, Мiнекологii

аЕкріях на промислових об'€к'mх і транспортi

Мстодша спостережень щодо о1Ьши

3.9

3.10

Iнструкщя з кривалого
зберiгашш

Iпструнщiя з тривалою збфimшIя засо6iв

Наказ ШС Украilш

Iн"кцiя щодо

Iнструкцiя щодо утр"ашя захис1шх споруд

щвільно1 оборош у мкрний час

Правша надання

Правила наданш технiчних умов до

т€хнiчннх умов

інженерного забезпечешя об'€кта

Наказ ШС УкрШ

План реаIувашя m радiацiйIh аварii

радiацiйнi аmрil'

3-12

дБН В.1.1-7-2002

/Еггtютив чиннiсть`нЁ

вiд 16 грудня 2002 р. №

330, зарефтроmний уМiн'кmiУкр.1шо4бФезня2m3р,за№179„500

Гhmз ШС Укрilш

Наказ Мiнiогерогш оборони
украi-

вiд 9 жоmш 2006 р. № 653,
заресскроmний у Мiн'юстi

дФжавнi будiвельнi норми. Захист вiд
пожежi. Пожежна безпека об'с]ггiв

вiд 14 листопада 2013 р. №

77 1, зареФтроиний у

Мн'~i Укра1.ни 22

безпеки

1Ъ1ан рйгуmшя m

вiд о6 серпш 2002 р. №

Украiни о2 листоmда 2006р.за№іі80/13054

будiвншщва щодо пожежноi m техноI€шоi
3.11

73д2/64/122,

186, зарефтроmний уМiН'кХ3тiУкр.і.Ш29сершя2002р.за№708/6996

радіацiйною " хiмiчного захисту

утр"ашн захисних
спфуд

вiд 27 бкрш 2ml р. №
3ареск>троmшй у Мiн'юсhУкраiш10miты2001р.заNg326/5517

радiацiйно.I m хiмiчноI обстановки

3.8

від 15 серпы 2007 р. №

№'к-i укрI- 03

терифiях
3.6

вiд о3 грудня 2001 р.

№ 272, зарескришй у
Мн'ютi Укра-іш о 1

листоImда 2013 р. за №1988/24520

Наказ держатомрегулювання,

шс

вiд 17 крвня 2004 р. №

Гhказ дфжбуду Укра.Гш

вiд о3 грудня
2002 р. № 88вiд31жоыы 2016 р.

будiвI-державнiбудiвегIьнi норш,Пожежнабезпеmоб'сшiвбудiвншггва

87/2 1 1 , загх3®троmний уМiн'юстiУкра[ш11Очервня2004р.за№720„319

Наказ Мнреhону Украiни

№287

дБНВ.1.1-7:2016
3.13

з.]4

3.15

3.16

державнi будiвельнi норми. 1нженфнотехнiчIh заходи цивiльного 3ахисту(Iщiльноl.обкрш)

Шз Мiнбуду Укр~іни

Правша пожежноi безпеки в
аIтюпромисловому комIілексi

Наказ Мiнагрополi"m,

2006#00

шс

вiд о4 грудш 2006 р.
t\Lо73oЛ7o,заре€строванийуМiн'юстiУкрi.ш05квi"2007р.за№3і3/13580

Мстодш іденшфiкацii

Методиm iден"фiкацil пmнцiйно

Наказ ШС Укра1.ш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98,

дБН В.1.24-2006

1Ё В.01.057-

1шо

дБН В.2.5-56:2014

fюбезпечшс об'€ктiв
дерmвнi будiвеjънi норми УtфаНпі. Сисюми

зареестроmшй у Мiн'юстiУкра1ни20березш2006р.заNg286/1216О

Наказ Мiнреhону Укра1-ни

вiд 13 гшсmпэда 2014 р.

Наказ держоммiстобудуmння

вiд 27.06.96 р. №117 m введенi
в дію наказом №136 вiд06.08.97р.301.01.1998р

пt.сrгипоэвmюIого за7пIс'гy
3.17

3.18

дБН В.2.24-97

дСТУ Б В.2.5-38:2008

3.20

дБНВ.2.5-74:2013

дБН В.2.5-28-2006

украiни

Еhцiональшй сmцдарт Украiш. 1нженерне

Наказ Мнiсгкргва регiональною

обладнаны будинкiв i споруд. Улашувашя

Fюзвитку m будiвнIщгва Украiни

електроус"овок

2009 р.

Водопс"чання. Зовнiшнi мсрежi m споруди.
ОсНОвнi положсння проектування

Наказ МiнiстерсIъа реhонаjъною
розвитку, будiвнщIш та нгтловокомУнuьного господарсгва УкраПш

вiд о8 юiтня 20] З р. № 133,
чшний з о1 сiчш 2014 р.

дернфвнi будiвельнi fюрмII Украі-ни. 1нжснерне

Наказ Мiнiстфс`гва будiвництва,
архiтекгури m эюmюво-комуна.Iьного

вiд 15 травня 2006 р. № 168,

освi"еніш
Правиm уTюштуваFіш

вiд 27 чфвня 2008 р. №
269, чЁtй з о1 сiтшя

дер2mвнi будiвеmнi норші Укра]-нн.

облашанш будшIкiв i споруд. Природне i штучне
3.21

№ 312, шнi з о1.07.2015р

дкрвfh будiвельнi норми Украі-Iш. БудннюI та
споруди дZпнчих дошкiлыIих зжmдiв.

бписttавкоmхисту будiвель i споруд
3.19

вiд о4 сфпш 2006 р. №
274

Правнла ул8штування елекгроусIшовоtс. Глава 1 .7
Заземтюння i захиснi заходи елекгробезпеtси

чи1шй з о1 эювтня 2006 р.

гфподаfютm Ухраiнн
Наказ Мiнiстерсггва mлнва m

енергети" У"-і"

вiд 28 серI1ня 2006 р. NВО5

