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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАШИ У дН1ПРОПЕТРОВСЫС1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЫШй РАйоНИй СЕКГОР

ГОЛОВНОГО УПРАЕЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ

з нАдзвичАйних ситуАцШ у дншрпопЕтровськ1й оБлАст1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт№4
складений за результатами проведення плановоГ (позапjlаново.і) перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежно.і. безпеки
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ЕСi:ЁЁ`н%Л:g+=iЁ:ЁйЕiвятоmсщjщЕшВУJШЯЦЕНТРАЛЬНА`будщщQц

або ре€страцiйний номф облiковоi. картки платнша податкiв фiзичноi. особи - Ihдпри€мця, або сфiя та
нрмФ Imспорта (для фiзични осiб, якi через своi. релiгiйIЬ пфеконанш в установленоку порядку
відмови]шся вiд прий1яття ре€скрацiйного номера облiковоl. картки ппатшша податкiв та повiдомшIи 1ро
це вiщовiдний конIролюючий орган) днiпропетtювська областъ. Солошнсь]кий район. с. Святоваси -.
дiвка. вул. Центральна. будинок 7 тел.
(мiсцезнаходження/мiсце прошшання суб'скm господарювання, номер телефону, факсу та адр" електронноi пош")

Ё#-,шФсоL::::::::::::;:=:,:::;=:ьй=
Ступiш ризику суб'скта господарюваши з урахуваншм значеIш крIй1ятного ризику вiд 1роващеЁ
господарськоi. дiяIьностi у сфкрi техногеIшоi. та пожежноi. безпеки

Строк проведешя перевiрIш
Початок перевiрки

Завершення перевiрки

25

04

2018

09

число

мiсяць

рiк

години

04
чисJIо

05

2018

10

мiсяць

рiк

години

Особи, яId берутъ участь у проведешi перевiрки:
Посадовi особи дСНС УкраШш або .й територiяLльного оргацу:
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Г:::іжтгй_ iнспектор Солонянського РС Го!::=:рщд.огощ±шш.]травл„л\iн"::: ::f::: ВалеРiй МиЮлайсхЗИЧ
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Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сIm господарювання (об'сЕm перевiрки)/фiзична особа пiдприсмець

З5ЁЁЁt:%%ЖшШоЬк$?:3с3Жi?:$$:$f"ЁЗпь§к§о§оС:,Ьш#сйькдоОl#Ж]mЁВЁfЕ5Ёi==
третi особи:
(посада, крiзвище, iм'я m по б8тьковi)

• п о остан нюпе еві
ш1рПланова

:
ПозашановаПнебуловзагалі/булауперiодзо6.11.2017р.по10.11.2017р.

/ не було взагалi

Ап перевiрки вiд 10.11.2017 р . №46Розпорядчийдокуменгвiд«_»~.20щ. №виконанийП,невиконан1йv'

ПЕРЕЛШ ШТАНЬ ЩОдо 11РОВЕдЕННЯ 11ЕРЕВ1РКИ

9.1

9.2

14. дотрI[мання вимог пожежно.1. безпски пiд час проведенIIя
+

mзліл vП ППБУ

+

IIvшст 21 ОозлL'гv 11 ППБУ

+

пvlшги 1.1 - 1.5 глави 1 Dо3лiлт'

вогневш, Фарбувальнш m будiвельно-моtгmжнш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвшцmо, реконструк1Ья, пфеmlmщеIш, реставраіЬя " капiтальний
ремонт примLщень, будинкiв, споруд здiйснюю'Iъся на підсігавi проеmно
документащі-, яка заткрджена у вс"новленому поряфрr
Заходи пожежноi безпеки при пiдготовцi та проведешi зварювальш[ та iших
1

вошеви робiт вiдповiдаюIъ вимоmм нормативIшх документiв
Захош пожсжно1. безпеки при пiдготовШ m проведешЬ фарбувалы1их робiт

від]Iовiдаю'Iъ в"огам норматшних докуменhв

vll 1шу

+

пvнкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозпілv

+

пvнкти 3. ] -3.9 глави 3 Dозпiлv

+

гг\гшсти 4.1 -4.48 гіави 4 Dозділv

vn IulБу

Заходи пожсжно1. безпеки 1ри пiдготовцi " проведеннi робот з мас'пmми,
14.4

клеями m ішmш подiбними горючmш реtювшами й матерiалами вiдповiдають

в"оmм норматшних докуменhв

Заходи пожежЕIоi. безпеки при пiдготовцi та проведеннi будiвельно-монтажних

гюбiт вiдповiд?ютъ вимоI" Екрматюних документiв
Заходи пожежноi безпеки у прсхэктнiй докумеЕгmцii. щодо застосуванш[

VII пгшу

VII 1шу
пункг 2 частиш1 пфшо1статгi67КЦЗУ,пу-2,1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(mативчиннiсть`назамimдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

Iюжежно-техшчноi к]Iасифiкацil вiдповiдають вимогам норматившх

дощеmв

+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у IIроектнiй докуменIацil. щодо обмеження

пушт 2 час`"ни першоi.стагh67КЦЗУ,пу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002атmиннiсть`назамiнvпунк'ш5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

пошщюшя пожежi мiж будинками вiдювiдають вимогам норматиы]их
до"еЕггш
+

14.5.2

Заходи пожежно1 безпеки у просктнiй докуменгацil щодо обмежешя

пункт 2 часшп1 пкршо1.статтi67КЦЗУ,пуЁ4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(mч-сть\назамiнvпунк1`и6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

поширення пожежi в будишах вiдIовiдають внмоmм нормативних
документiв
+

14.5.з

14.5

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй документаЩi. щодо забезпеченш[

безпечноi еmкуаШ людей
доЕумеmв

вiдповiдають

вимоmt

пункг 2 частш1и пфшоі.статгi67КЦЗУ,

норматю

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втDативчиннiсть\назамiнvпункти7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно.1 безпенI у проектнiй докуменmцii щодо забсзпечення
гасiнш пожежi та 11роведення пожежно-рятувальних робiт вiдповiдають

щrшг 2 частишI пкршоiстатh67КЦЗУ,пу-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002(mативчиннiсm\назамiшпунк1и8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

вимоюм нормативIшх документiв
+

14.5.5

Заходи пожежноi- безпеки у кроеmнiй докуменгацii' щодо основIшt

пуIш 2 часпшI пкршоi.статгi67КЦЗУ,пу-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002(втDатmчиннiсть`назамiнvпункш9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

інженфно-техніч1шх засобiв захисту вiд пожежi вiдIовiдають вmюгам

норматившж документiв
+

14.5.6

Частина 11. Забезпечення техногенноi безпеки та захисту

населення і теl]иторiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Пкрлiкуоб'ектiв,щоналежатьсуб'скгамгосподарюваIшя,

1. ВIIкоmнш вимог iнженерно-технiчнш заxодiв на об'сктах,
проекгування яюш здiйснюсться з урахуваншм iнженерно-тешiчнш
заходiв цивiльного захисту

проекгуЁ яюж
+

здіисшос'Iъся з урахуваннямвимогi"сенерно-технiчЕшхаходiвцIвiльЕюго,-№6'

пiдпунm 1.9 дБН В.1.2-4-2006

пункт 3 ПорядкуiдеЕ"фiкаIdi.таоблiкуоб'hпiдвищеноi.небезпеки,Шm4У№956

2. Проведено iдентифiкацiю об ' сіста пiдвищеноЁ небезпеюI

+

пуIш 9 частrш першоiстатгi20КЦЗУ,Порядоке"руваншбезпеmоб'екгiвпiдвщеноiнебезпекщПКМУ№956
З. Здiйспено декіIарування безпекіі об'сктiв пiшщеноТ небезпеки

+

пункг 1 Порцдку проведенняобов'язковогострахуванняцивiльноi.

4. Проведено обов ' язкового страЕування цивiльноI вizщовiдальностi
суб' Gmiв господарювання

+

щrнкг 1О час'пш1 пкршо.і`с'гатгi20,пункт2частини

5. Розроблено піIанiв локаіIiзаLПТ та лiквiцацй наслiд]dв аварiй на об'асгах

пiдвшцено! небезпеки

+

Iкршоi. статh 130КЦЗУ,сmтгя11ЗУ № 2245

пункт 2 частЁ пфшоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щrнкIи4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвншdв об'яста засобами ко.гіективного та
iщивiдуаflьного захисту

7. Розмiщено iнформаLdю про заходи безпекЕI та вiдповiдну поведiнку
насе.гIення у разi виникненш аварij

вiдовiда]Iьностi, ПКМУ №1788,пункг4.9.5птБ

+

пуЁ 3 чаыЁ першо1

+

статгi 20 КЦЗУ

пункт 4 частIш пкршоi.статгi20КЦЗУ,час'пп1а 9атгi33КЦЗУ

8. ОрганiзаIБя та забезпечення еmкуацiйнш заЕОдiв

+

пунш 5 частЁ пфшоiстатгi20,статгя26КЦЗУ,пуЁ3ПКМУNg787

9. Створено об'астовi формування Iщвiльного захисту та необхiдну для -ш
функцiОнування матерiально-технiчну базу, забезпечено готовнiс'тъ таісш

+

формуваш до дiй за прнзначенням

пунк1` 6 часЁ першо.і.статтi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодIжипрогнсвуваш1я

10. Створено диспетчерсыqг службу на об'сктi пiдвищеноi небезпеки

+

пунк1` 8 часmпIи пфшоi.статгi20КЦЗУ,стаття40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивi.тьного захисту, у тому

числi правшам тешог`енноi безпеки

+

кцзу, гжму№443,Г"У № 444
щ7нкг 1 1 частини першо.(статгi20КЦЗУ,щгшги5, 6Порядкуздiйснення

12. Проведено об'сктовi тренування i навчання з питань цивiльного
з8шсту

+

навчання населення дiям унадзвичайЁситуацiж,ПКМУNg444

пуш 12 часЁ першоi

1 З. Забезпечення аварiйнФрятувального обслуговуваш]я суб' ыdiв

господарювання

+

статh 20та статгя 133 КЦЗУ

ста'пя 32, пункги 15, 1часIшшпершо.Iсmтгi20КЦЗУ,наказМНС№653,щrнкг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотримашія вимог законодавства щодо створешя,
зберiганш, утриман[1я, облiку , використання та реконструкцii захисmп

+

СПОРУд ЦИВіЛЬНОго ЗаLхиСту

/втDа" чишIiсть)

на замiш ПКМУ Ng 13 8
пушг 18 час'гини пкршо.і ыатгi20КЦЗУ,ста'г я98кцзу'абзацшостIйпункту4ПОрядкустворен яiвшористаншматерiалышхфвiвдлязапобiгаЕш,лiквiдаIhi.надзвичuсигуацiйтехноген огоi

ls. СтвореIю об'сктовий матерiшьннй резерв для запобiгання та
•

iдаLБr наслiд]сiв надзвичайнш сIIтуацiй

+

природного харакIкру та .iхнаслiдкiв,ПКМУ№308/втоативчиннiсть1
на
запdнv
абз
четвфтий пунк1у 3 Пкрддкуствореш1ятавикористаннямакрiальшжрезервiвдт1язапобiгаIшяiлiквiдацiiнаслiдкiвнадзвичайIшL

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваjщено на об'сктi пiдвищеноГ небезпеки автоматизованих систем
раннього виявлення надзвичайнш ситуаIПй та систем оповiщення та

стапя 53 КЦЗУ
+

забезпечено ~іх працезд8тнiстъ

17. Забезпечено викоmння вимог законодавства щодо охорони "ття
людей на водшп об'сЕсгах

+

пунк1` 1 . 1 Правил охорони
жи1тя людеи на водшвzоб'еmах

Пояснення до позначень, використанш у перелiку питань

«таю>

«нi»

«нв»

- так, виконано, дсугримано, вiдповiда€, присутн€;

- нi, не в1шонано, не до1римано, не вiшовiдае, вiдсутн€;
- не вимагасIъся вiд суб'жга господарюваш1я (фiзичноi. особи - пiдкриемця)/Об'екга, що перевiрясIъся;

«нп»

-

не перевiрялося на суб'ектi господарювання Ф фiзичноi особи -пiдпри"ця)/ об'екh.

о11ис виявлЕних порушЕнь

Нормативно-правовий акт, вимоги якого
Jчgэ/п

порушено
поз1IаченнянорматmнФправовогоакта
реквiзи" норми(пункг,ста")

деiальний опис виявленого порушення

комунАлышш зАю1Ад осв1ти е7пзАрIвсьши днз
роздiл V п.1.2роздiлvlп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(б»'таб.(б-1»

ш1Бу,1щш-

юЕсFLпкА»

Будiвлю не обладнано системою протипожежною захисту
(системою пожежно.і' сигнаjliзацi.і., системою передавання

1-'б-дп
ншшшшхйющфта

пожежнж сповiщень, сис'гемою оповiщення про пожежу), а
са;ме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi обладнувстися
системами протипожежного за]с:uсту вiдповiдно до дБН

усIаЕmсиЁоаhуiфнuG".схшiнщуф15.08Ю16№974вhпй чхяhкф"ф08нщ2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозашадамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56..2014«Сuстемuпротuпожежнжозахuсту».

1п1Бу

Не виконано з'елнання жил елекричних проводiв паянням,

1.

2.

Роздiл IV п.1.6.

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

З'сднання, вiдгаIіуження та окjнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або заггіuскачiв.
3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

ппБу
1П1БУ по закладам
освiти
zЩН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

п.6.23

дБН В.1.1-7:2016

Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння евакуюванням людей, а саме: «фЭижи,

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися системами
протипожежного захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи протипожежного зах:uсI'гIу ».
Не виконано обробт1яння засобами вогнезахисту дерев'яних
елементiв горищних покриттiв будiвлi, а Саме: ttУ б}іЭи#кa[]с;

іфiм будuнкiв V ступеня вогнестiйксютi, дерев'янi елементи
горищних поіq>uттiв гювuннi оброблятіIuся засобсит
вогнезстісту,

fu{i

забезпечують

I

групу

вогнезахисноі

ефетuвнстi».
5.

Роздiл 111 п.2.22.

1штБу

Будiвjпо не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюе1ъся на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: {tБуЭи#іw mcr j.#мj.

об'€ктu мають бути забезпеченi адресними вказiвнuкыu
(назва вулuцi, номер будuніоі), встановленими на фасадах
будiвель або iншLх видних мiсцях i освiтлюванuміL у темний
час добu».
6.

рQздiiу п.2.2'

ппБу

Система внутрiшнього протипожежною водопроводу не

вiд:пов±д@€ в"огам, а с;аме.. «пожежнi кран-комтектu не
рiже одного рфу на рiк пiдлягаютъ технiчному

обслуговуватю i перевiрцi на працездатнiсть шляхом пуску
води з ре€страцi€ю результатiв перевiркu у спецiальному
журнал:i облiку технjчного обскуговування ».
Працiвники об'екту не забезпеченi засобами iндивiдуального

Кодекс цивiльного
захистуУкра.іни«порядокзабезпченяаселняiосбвоюскладунево€нiзованихформуваньзасобамирадiцйноютахiмчноюзаисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкраi.нивiд19.0820 №120 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльноюзаистунапiдри€мствах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнихтериторiях». захисту.

7.

ст..20п.4.3.

8.

Розлiл П1 п.2.31.

Розлiл Н1 п.9

гшу
гп1Бу
по закладам освiти

Шляхи

евакуацi.і.

об'екгу

не

забезпеченi

евакуацiйним

освiтленням. Свiтильники евакуацiйною освiтtlення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi перебування в будинку
шющей. аь саме;. «Сходовi клiткu, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi
сходu, крuдорu, проходи та iтtшi шляхи еваIgісtцit мають буіtгnu
забезпеченi
евакуацiйнuм
освiіпле нням.
Свiтuльнuк:u

еваwщiйного освiтлення пов:uннi вмuка]пuся з настанням
сутiнкiв у разi перебування в 6удuнку людей».

Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дimш (бездiшьнiстю) посадовш осiб,
уповноважених на здiйснешя перевiрки
(заповнюстъся виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб '€кта господарювання)
JYg

з/п
1

2

I1іпання, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'скта

господарюваЁ

так

нi

нв

Про Iроведення плановоi. пфевiрки суб'ж1а юсподарювашя письмово
попереjщено не меше шж за 1О калецдпрних днiв до Н початку
ПосвiдчеIш m прою№шя пфевiрки " службовi пфвiдчеIшя, що
засвідчують осiб, що проводять перевiрку, кред'яшено

t/
U,

Копiю посвiдtlеш m перевiрку шдано

НОрмативне
Обгрунтува[1ня
частина челвегуm статгi 5 ЗУ

вiп о5 квiтня 2007 п. N 877
частша п'ята сmтті 7 статгя
1О ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N877
частш1а п'ята статIi 7. абзащI,.'.'l,':,'вiдо5юiтш2007т3.N877

3

V/

Перед початком здiйсненш перевiрки особаш, що здiйсшоюъ
4

нп

перевiрку внесено запис 1ро перевiрку до вiдllовiдного журналу
суб'€кm юсподарюmшя (за його mявностi)

v'

часгина лЕmнашIя" статгі 4ЗУвiло5квiтш2007D,N877

Пiд час позашановоi пфевiрш з'ясовувалися л1ше тi пигашя,
5

необхiднiстъ пфевiрки яmL сmла пiдставою д]1я i-I здiйснены. У

посвiдченнi на здiйсненш позашановоi перевiрш зазначено пиmння,

V

частина пеDша статп 6 ЗУ вiш
05 квiт[н 2007 n. N 877

що € пiдсmвою для здiйсIIенш тжоi. перевiт>ки

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.]. перевiрки
та складеного акта перев1рки
JYgа/п

Опис пояснень, зауваmень або заперечень

Цей жг перевiрнI складено у двох кримiрншах. один з яюzх вручас'Iъся керiвнику (власнику) суб'€ігга I`с>сподарюmння або уповноmженiй ни
особi, а другий - залшасгъся в орmні дСНС Украiни, посадовi особи якою здiйснювагш захiд дфжавно1`о нагляду (конгро]Iю).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС УIсраШш:

Головшй iнспектор Солошнського РС
ГУ дСНС Украi.ни у днiкропетровсжiй областi

майор спужби Iшiльного захисту

Бойко ВалФiй Миколайовщ

(пасаm)

(прiзвище, iм'я m по батжовi)

ПОсадовi та/або уповноmженi особи суб'скга господарювання, iншi особи, пРисуТнi пiд час здiйснення заходу:

:Ёж:ЕоЁ:ЁЁОЁЁiЁЁ::ЁЁ#Ё}F:ий

UfФ.u*.

(посада)

ЕтLт±г) ,

(прiзвищс, iм'я m о батьковi)

Прнмiрник цього акта п€ревiрш отримано «44»

2018р.:

iЁЁ:ч5тЁЁой№ййFЁЁЁ)±: фж

сюfуJс4±,
(прiзвнще, iм'я та по

4с}4,,:д,

Вi"iтка 1ро вiдмову пiдписання/отримашя (необхiдне пiдкреслиги) посадовими та/або уповноважеЁи
особами суб'€кта господарюванш 1Фого ак1а перевiрки
Пр"hса. У вшадку наявносгi в антi вiдомосігей, що становлять службову абодфжавну "смнищо, йому може бути присвосно вiдповiднIm гриф
секре"остi або обмеж ення дос.гущr.

пЕрЕлш

N9

з/п

нормативногправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
сюIадено перелiк питань щодо проведення пеl]евiрки
ПозначеЁ Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативног
аша
вщц нормативнодата та номер
праDового аша
правового акга та
нормативно-

А

зу № 877

правового акга

3

4

ЗаIсош УkраШ

1
11

назва орI-ану
2

1

«Про основнi засади державного нагпяду

Закон Украiш

(кошроjю) у сффi юсподарсжоiдiшьносh»

вiд о5 квiты 2007 р.

№ 877-V

1.2

к1ру

Кодекс цивiльного захио1у УкраНIи

кодекс

вiд о2 жоmш 2012 р,№5403-vl-

1.3

зу № 2245

«Про об'ыш пiдвищеноi небезпеки»

Закон Украiни

вiд 18 сiчня 2001 р.№!2245-п1

1.4

зу № 15л)8

«Про захист людш1 вiд вIшшу iонiзуючою
ЗаконУкраі-ни
випромiЕпоmlш»
Пос`Iшфн Каб1не.гу Мiнlстрh УIсDаШн
Псщдок iденгифimцil m облiку о6`енiв
Пос'1анова Кабiнегу Мiнiстрiв
mдрIщеноi- небезпеки
укрiни
Криткрii, за жIш1 оцiнюстъся ступiш, Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

г-№956

-№306
пкю№5
г- №! 564
ГIКw № 1788

вiд 14 сiчш 1998 р.
Ng 15/98-ВР

вiд 1 1 лш1ня

2002 р. № 956
вiд 29 jmтого 2012 р. №

ризшу вiд проЕmдженш юспофрсько1дiяшьностiтавиэначас1ъсяперiОдшнiстъздiйснешяшановихзаходiвдержавногоmгшду(кошролю)усферiтехЕIог€н оi.mпожежно-і-белеш

украi-

ТIшове 1Iоложешія кро вiдQмчу 1южежну

охорону

Пос"ноm Кабiнету Мнiстрiв
украiш

2014 р. № 5

ПФядок функцiонушшія дофовiльноi
пожежноi. охкрни

ПосIанова Ка6iнgгу Мнiстрiв

вiд 17 липы

Порядок i правила кроыдення обов'язковою
с'грахуmlшя цивiльноi вiдIювiдальностiсуб'скгiвюсподарюваIшязашходу,яюможебутизаподiянапожежами"аварiяминаоб'снmхпiдвищеноIнебезпеки,вкшочаючипожежовибухонебезпечнi

украiшz
Пос'mнова Ка6iнсггу Мнiс'Iрiв

укрm

306

вiд о9 сiчн

201З р. № 564

вiд і6 листоmда
2002 р. № 1788

об'ыти m об'екщ юсподарсыа щяльшстъmяшхможепризвестидоаварiйеmпогiчIюгоiсанiтарно€пiдемiопоhчноюхаракру

вiд 19 сф1шя
2002 р. № 1200

2.6

шw № 1200

Порядок забезпечешя шселення i
працiвншiв формуmlъ m спещалізоmшхслуж6цmiльноюзахистузасобамиiндкрiдуаTIьноюзахисту,IриладамирадiацiйноImхiмiчноIрозвiдшьдозимеrгричноюiхiмiчноюконгfютю

Постаноm Кабiнету Мiнiстрів

2,7

ГПСw № 1 2 1 4

Перелiк об'сIпiв m окремих тчэи1фй, якi
пiдгIяmюггь постiйному ш обов'язювому надоговiрнiйосновiобслуговуванш>державнимиаварiйно-рятувальш"ислужбами

Постаноm Кабiшгу Мiнiстрів
украi-Постаноm Кабiнегу Мнiстрiв

вiд о4 серпня

Що затвердження перелiку суб' снгiвI`осподарюmны,mлузей"окремихтерzпорiй,якiпiдляmютьпостiйIюму таобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобсTIуювуваннюнадоговiрнiйсх>нові

украi`-

2016 р. № 763

ПОрядок с'1ворены i вшорис"шя

Посгmноm Кабiне.Iу Мiнiстрів

вiд 29 березш 2001 р. №
308вiд 30 вереош 2015 р. №

2.8

2.9
2.10

rы"тив чшнiсть1нЁГНmNg763

ГПw Ng 308
/Е"тив чиннiсть`ЁаjамiнrГПСw№775

ГПm Ng 443

1- Ng 444

2.11

гшh" № 787

2_12

ПКЮ Ng 253

2.13

(mатIш чиннiсть`нЁ_1-N9138

ГПСw Ng 1 1

матерiалышх резервiв дгш запобimшя,лiквiфцil.надзвичайнихсигуацiйтехноюнногоiприродноюхарак'1круm Ixнаелiдmв

укрi-Постанова Кабiнегу Mi нiстрiв

ПОрядок створены та вшористашяматерiаjlьшхрезервiвдпязапобimшя iлiквiдацii.наслiдкiвmдзвичайнихсигуацiй

укра'1-

Порядок пiдгогговки до дiй за призначешям
орmнiв управjliнш m сиjl Iщiльною захисту
Порядок здiйснення навчанш населення дiям

Постаноm

у надзвичайних ситvацiях

укра1Еш

2.15

2.16

2.17

2.18

Кабiнегу

Мiнiскрiв

вiд 26 чфвш
2013 р. М2 443

Кабiнсггу

МiнiсIрiв

вiд 26 чфвш
2013 р. № 444

Пос'ганова Ка бiне.гу Мiнiстрiв
украilш

вiд о9 жоmm

Пос`Iаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украi-Посганоm Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд1Оберезня

захисних споруд цивiльного захио1у mЕюденшйогооблiку

украiш

2017 р. № 138

Положенш 1ро €дищr дфжавну сисюму

Пос71анова Кабiнеку Мінiстрiв

вiд о9 сiчш

2013 р. № 787

украi-

2014 р. № 11

гткw № 6

Що затвфдження пqрелiку об'сhв, що

Пооганова Кабiнgгу Мiнiстрів

належатъ суб' скmм господарюванш,IIроектуванняякиздiйсIюсmсязурахуmшямвимогiнженфноJгехIhчшшзаходiвцивiльногозахисту

ущю'i-

вiд о9 сiчы
2014 р. № 6

гжw№729

Порядон орmнізаціi. " 1роведення

Посганоm Кабiне'гу Мiнiстрш

укрi-

вiд о2 жовтня

професiйноi шдготоыщ mдвщеншЕшiфiицiiосновнихкрацiвникiвпрофесiйшаварiйно-ткушьнихсТгужб

г-№841

Про затвфджеш1я Порядку проведенш
еmкуацii у разi загрози вишшенm абовн1шшеншнадзвичайнихситуащйтехногенногота1риродногохаракру

Постаноm Кабiнgгу Мiнiс'Iрів

вiд 30 жовтш 2013 р. №

украi`-

841

ГПСw Ng 440

Порядок подашя i ре€с'грацii декларацii

Постаноm Кабінету Мiністрів
украiни

від о5 чфвш 2013 р. №

вiдповiдностi матерiальнФтехнiчноi базисуб'енmюсподарюваш1явимоmмзаконофвствазImньпожежноiбезпеки

гп"№819

Порядок проведешя навчання нфiвною

Посmнова Кабiшгу Мiнiскрiв

НШ Б.03 .m l -2004

Тzшовi норми належностi вотнеmсIшЁв

з
3.1

глгл5

украiш
Пооганова

2000 р. № 1214вiд26жовтн

Еiорядокутвореш,завданнятафункцii
формуmнь цивiльною захисту
ПОрядок викорисганш захисшх споруд
щшiльного захис'гу (цивiльно.і. оборони) д]шюспод@рськшькультуршхтапобутовихпотребПорядокс1ворення,утр"аншфонду

цивiльного захисту
2.14

ykpam

складу та фахiвцiв, дiяльнiогь якш пов'язаназорmнiзацiсюiздiйснеЕшямзаходвзmamцивiльноюзахнсту

укра'i-

Iншi I]орматшно-правовi аігш та но|"атнвнi до"ентн
Наmз ШС Укрiш

2013р. №729

440

вiд 23 жоmня 2013 р.

№819

вiд о2 квiтш 2®4 р. №
151,зареФтроннийуМiн'кюhУкр{ші29квiтня2004р.заNg554/9153

/В"ТИВ ЧИНН1СТЬ`

3.2

гтттБу

Прави71а пожежно`і. безпеки в Украiні

Наказ МВС Укра1.ш

від 30 грудщ 2014 р. №1417,заре®троmшйуМiн'кхhУкраi.шо5бкрш2015р,3а№тS2ю6бiугl

3.3

Правша улаштуваш

ПравИла улаштування, експ7Iуатацii m

Наmз ШС Ущmlш

від 15 цювня 2006 р. №

в-еш
/в"тm чиннiстъ`

технiчною обслуговуmшя систем раЕшого
вияЕшешя надзвиайних ситуацiй "
оповіщення людей у разі Ix вшIкнення

сис"м ра©ю

288, заресстроmЕшй у

М ЮСП Укр1Ш
05 лЕпшя 2006 р.

3.4

Правша охфош ж~

jподей m водних

об'-х

Правила охорони жигm людей на водlшх
об' cmx Укра1шПравилаохорони жи1тя людей m воднпх

Еhказ ШС УкраmIЬказМВСУкр-ш

№ 272, "реестронний у

М'юсh Укр1ш о 1

/нг"тю чиннiсть`наjаыiЕY

Щmвша охорош жи"

лютого 2002 р. за №95/6383вiд1Оюiты2017р.№ 301

об'с-хукр1-

людсй m юдних

заресстрований у Мiн'юЫ

об'-х
3.5

птБ

укрши04травы2017р.заNg566/30434

Правигіа техногенноi безпеки у сффi

Наюз ШС Укрiни

мелодщ

пргнозувашя ХНО

Мgгоднка прошозуmшя mсjliдкiв вшиву
(вшду) 1юбез1ючих хiмiчних речовm при

Мн'кm Укрi.ни о3
вкрш 2007 р. за №1006/14273

Наюз ШС Мimlроmпi"mь
Мiнекономiки, Мiнекологi.I

аварiях на Iромиелових об'€ктах i транспортi

3.7

Мсmдщ спосгережень

Мс"диm спостережень щодо оцiнш

Iнструкцiя з трmалого

збер--я

3.9

3.10

вiд о6 сфпш 2002 р. №
186, зарс"троmний уМ`юстiУщ-ни29серш2002р,за№708/6996

1нструк1$я з триилою збФiгашя засобiв
радiацiйного " хiмiчного захис'гу

Шнз ШС Укрiш

вiд 161рудш 2002 р. №
330, заре®троmний уmн'кхhУкра.1шо4бФезня2003р.за№179„5m

ГЬказ ШС Укр1ш

вiд 9 жоыш 2006 р. № 653,
зареестровашй у Мн'юсгi

1нкрущ,я щодо

1нкрушЬя щодо утр"ашя захисних споруд

утримання захисних
споруд

щшiльноI оборони у мкрш" час

Правша наданш
юхнiчних умов

Правипа наданш технічних умов до

Украiни о2 лисггопада 2oo6р.за№1180/13054

інженерного забезпечення об'€н1а

Наказ Мiнiстерс'гва оборони

уф'-

безпеш
1Ъ1ан реаIуmIш ш

Ппан реагуваны m радiацiйш ampij

радiаIьйнi аmрil`

3.12

дБН В.1.1 -7-2002
/Еггtmтив чиннiсть`

дфжавнi будiвельнi нфми. Захист вiд
пожежi. Пожсжна безпеm об'сhвбудiвнищдфжавнiбудiве7Iьнiнорми.Пожежнабезпекаоб'€кhвбудiвницmа

Наказ держатомрегулюmнш,

3.14

1Ё В.01.0572006#00

3,]5

Методш iден"фiкаШ

1шо

3.16

дБНВ.2.5-56:2014

3,17

дБН В.2.24-97

3.18

дСТУ Б В.2.5-38:2008

вiд 17 трвш 2004 р, №

Наказ дфжбуду УкраIниГhказМінрегiонуУкраiни

вiд о3 грудщ
2002 р. № 88
вiд 31 жоыш 2016 р.

дФжавнi будiвельнi норми. 1нженкрнотехIhчнi заходи цивhьного захис'гу(Iщільноi.оборош)

Шmз Мiнбуду Украiни

ПравиIIа пожежноi безпеш в
аJкрIкрмисловому комшIексi

Наказ Мmlтюполiтики,

шс

вiд о4 1рудш 2006 р.
№ 730Л70, заре€строванийуМiн'юсhУкра1.ни05квiтня2m7р.за№313/13580

Мегодика iдентифiкаIdі. поtюнIdйно
Еюбезпеtlшвс об'mв

Наказ ШС Укра1ш

вiд 23 лютого 2006 р. № 98.

дерmвнi будiвельіh Iюрми Украі-ни. Системн
ітрmпоm)юIогU захнс7гv
держвнi будiвеjIьнi норми Украі-нн. Будишси та
споруди дI"чих дошкiльних закладiв.

Наказ Мiнреhощ7 Уіфаbш

3.21

вiд о4 сфпня 2006 р. №
274

зареФтроиннй у Мiн'юhУкрm-ни20березш2006р.за№286/]2]60

Наказ держкоммiсmфідувашя
укра1-ни

вiд L3 лисюпада 2014 р.
№ 312, чиннi з о1.07.2015р
вiд 27.06.96 р, J\Ы 17 m введенi
в дію наказом №136 вiд06.08.97|э.301.01.1998р

ЕhцiоналыIий стандарт Украі~1ш 1нже1крне

Шназ МIIiстфсIва регiонаjп,ною вiд 27 чкрня 2008 р. №

обладшшя будIшкiв i сшоруд. Ула1шування

розвитку та будiвництва УкраПіи

269, чин1шй з о 1 сiчы
2009 р.
вiц о8 юiтш 201 З р. № 133,
чинний з о1 сiчш 2014 р,

Основнi полоmення пооекгування

Наказ Мiнiстерсфа регiонаjlьного
розвитку, будiвнщгш та жг"ОвокомуmjlЕ,ного господаоства Уіфаiни

дкрвнi будiве`пьнi норми Украі-нн. 1н)ісенерне
обjщцнанш будинкiв і споруд. Прнроднс i штучне

Нак8з Мiнiст\ерс7tm будiвнніпва,
архiтектури m шгглово-Itомунаjп,ного

вiд 15 травш 2СЮ6 р. JЧi. 168,

освiтлсfшя

гфподаFхm Уфи

ПравиmутЕашггуЁ

Правшіа уmшгуванш елжгроус'mновоіс. Глава 1 .7

Наюз Мiнiст\ерсггва гіалива m

Зазс"лення i заэпIснi зжоди елеIсIробезпеіаі

енер1сгIш У"-ни

вiд 28 сер"я 2006 р. №305

елеtсгроус.mновок

дБНВ.2.5-74:201З

дерэmвFli будiвельнi нормн УкраЁFIн.

Водоггосmчання. ЗовнiшIi мерtnlh m спорудн.
3.20

87д 1 1, загхзсстроmшй уМiн'юстiУкраiш10червня2004р.за№720/9319

№287

блисmвюзахиогу будiвеjlь i споруд
3.19

77 1 , зарекровашй у

Мiн'юстi Укрiш 22

шс

дБНВ.1.1-7:2016

дБН В.1. 24-2006

вiд 14 листопада 2013 р. №

листопада 2013 р. за №1988#4520

ЕаJЁмiщ
3.1з

73Л32/64/122,

Наmз ШС Украm

будiвнщIва 1цодо пожежноi та техногешоi
3.11

вiд 27 бфезня 2001 р. Ng

зарееотроmшй у Мiн'юстiУкраiш1Оквiтня20olр.за№326/5517

радiаIhйноi m хiмiчноi' обсmновкн

3-8

вiд 15 сергшя 2007 р. №

557, зарескрmний у

щвiTIьного захисту m пiдкрисмствах, в
крmlmащях, установах m на небезпечних
крикррiях
3.6

за № 785/12659
вiд О31рудш 2001 р.

дБН В2. 5-28-2006

чиншй з о1 зювтш 2006 р.

