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пЕрЕл1к питАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
J№з/п
I1итання, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нв

ш

Нормативнеоб1`рунтувашня

Частина 1. Забезпечення пожежноi безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпеченIIя пожежно.]. безпеки

I

1.1

Нявнiс'Iъ на об'mi розпорядчих документiв m iнформацiйшх поmжішЬ
пиmнь пожежноi безпеки

1.2

На підпрнсмствi створено СПБ

1.3

+

пvнкти 2 -8 10 Dозпiлv 11 П1ШУ

Ш пiдпри"с"i створено добровiльну пожежщr охорону " утворено пожежнорятуЕф1ьнй пiдроздiл

I

1.4

Забезпечены вивчешя гравил пожежно1 безпеюI " кроведешя виховноi
'''`

`

' ..
'
.г.на запо
'
, , imння
'
, пожежам
,
.
с ямоЕюноi

' ' '

6. Забезпечено протнпожежний стан утримання територГ].

8. Забезпечено протіIпожежний стан утріIмання шляЕiв евакуацГі. i

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Елекроус"новки

(можливiс'тъ

ix

застосуваIшя,

мон1аж,

Системи юнтигIяцil i кондицiонуmшя повiтря вiдllовiдають I1ротипожежннм

в"ог" норм

Газове обладнання вiдповiдр€ IIроrlшожежним вимогам норм
Системи каналiзаIЬI m смiтгоидалення вiдповiдаютъ та експлуатуються

відповідно до в1"ог протипожежшIх норм

пvнкти 17 -19 0озпiлv 11 П11БУ

nym 9 роздiлу П ППБУ
ггvнкт 1 1 Dозлiлv П ППБУ

+

щ===щ±2 ± 5 статгi 57 КПзу

`
+

,'` -ш

1п1Бу
п`.-шш 1.1 -1.21 глави 1 Dозпiлv

+

п1 1штБу

-. глави.Dозшл\nIIп1Бу
mгlшги4. ,1222
,

+

п`.нкти 2.23 -2.37 гjlави 2
юзлілv 111 1ПТБУ

+

налад]Gа

с"ндарhв, будiвелышх норм m i-с нфматшшс актiв

ггvlшг 12 Dознiл`' 11 ГПШУ

+

пvнкти 1.1 - 1.24 гjіави 1 гtозпiл`J

+

експлуатацiя) вiддовiдають вимоmм нфмаmЕшх документiв

Сисmми оmлены " тепловi мфежi вiдповiдають протшожежним вимоmм

+

+

7. Забезпечено протипожежний €та][ утримання будiвель,примiщеньтаспоруд

внходiв
9. Стан утримання iнжеI]ерного обладнаIIня

nvEm 14 Dозлiлv 1I ППБУ

+

2. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються матерiали т

речовIIнII з визнаt]еними показниками щодо пожежI]о.]. небезпеки
3. Забезпечено дотримання працiвннкамн об'скга встановленог
п ротипожежЕюго режиму
4. Наявнiсть деюIараціi вiдповiдностi матерiаj]ьно-технiчноi бази
суб'€кта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно.і. безпекн
s. Проведено iнструктажi та про&одження навчання з питан
п ожежно.і. безпеки

+

IV гп1Бу

+

пvшти 2.1 -2.18 г-лави 2 Dо3дiл\г

+

пvlmги 2.18 - 2.27 г,чави 2

Iv птп;у
mзлlJlv IV пшу
пvнкти 4.1 - 4.4 глави 4 DозлiлvIV1шБу

+

пvlжти 3,1 -3.5 г.чави 3 DозлLтIV

+

Iv ппБу

10. Наявнiсть та утtіимаIIня автоматичнш систем протипожежного заш]сту, засобiв зв'язку

10.1

Будiвлi, примiщеIшя " споруди обладmнi авгоматиtlними сшгемам
протипожежного 3ахис1у (системами пожежноi сигналiзацii, автоматичн"и
сисггемами пожежоmсiшя, системами оповiщешя 1ро поже]ку " управпiнш[
евакуюваЕшям людей, системами протидимного захисту, системами
централiзованою пожежною спостфеженш) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

+

АСПЗ обслуговуються вiдIовiдно до вmюг нормативно-1равових актiв.

+

пvlжтн 1.1 -1.6 глави 1 гtозлiлv

V ппБу

відцовідно до чишш нормативно-правовнх актiв
10.2

1п,'1шт 1.4 глави 1 оозлiлv VIшу

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи зовнiшнього протшожежного водопос.mчанш, mсосні станцii.
вiшIовiдаюIъ m експлуатуються вiдповiдно до 1ротиIюжежних вимог
Улаштуванш " утриманш внутрiшнього проrгшожежного Еюдогону, кiлькiсть
вводiв у будiвлю, витра" води на внутрiш€ пожежоmсiнш m кiлькiсtlъ

скрумш вiд пожежшх кранiв вiддовiда€ вимоI" будiвельних норм

+

щ[gщ±2[L 2.3 глави 2 Dозпілv V
1п1Бу

+

пvFжт 2.2 г`лави 2 t]ознiлv Vщiнi±

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв добровiльно.Ь вiдомчо.I. т

мIсцево.]. пожежI]о.[. охорони, пожежноi технiки та первинш

п\,.нкт 7 Dозпiлv I щщ!qJ2
rЕ±эдiді:lL 1пгнк" 3.1 -3.26г.чави3DознілvVП11БУ,с"ттi61-63КПЗУ

+

засобiв пожежогасiння
13. дотримання вимог пожежI]o.I. безпеки пiд час збнрання,

переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

пvнIгги 8.1.1 -8.5.18

+

НА1Б В .01.057-2006/200

14. дотрI1мання вимог пожежно.I. безпекн пiд час проведсннявогневнх,фарбувальнштабудiвельно-монтажнихробiтНовебудiвшцIвокон
гюздiл VП 1П1БУ

+

ре струкщя,пфеоснащеш,рестар ація" mшm]Iьнийремонткр іiщень,будинкiв,спорудздiйсшоютьсянапiдсmвiIроеmнодркумеЕгщі,яказатвфджешувсmновленомупорядкуЗаходнпожежноiбезпекиIрипiдгот вцiтапроведен iзварюш1ьщ"iЕпшивогнежробiтвiдповiдвютьвимоmмнфматюнихдокументiвЗ?ходчпожежноjбезпекиприпiд`от вцimпроведен iфарбуmц,щробiвідповідаютьвимоmмнормативнихдокумешiвЗаходипожежно1.безпекикрипiдIvговцiтаIкрведен iробс»змаст"ми,mеяштаіЕпш"иподiбшмиюрючим речовинамийматерiаламивiдповiдают
14,114.2

+

1

+
т

14.3

14.4

вимоmм норматшш[ документівЗаходипожежноiбезпекиприпiдготовцi " проведеннi будiшьЕю-монтажшхробiтвiдповiдаютьв"огамнорматшнидокумеЕпiв3аходипожежн..бь

tпп2l Dозпij НППБУ
Iг`JіIкти 1.1 - 1.5 глави 1 Dоз

VII ппБу

+

пvнкти 2.1 -2.28 гііави 2 Dозліл '

+

пvllmи 3.1 -3.9 г.тави 3 Dоздiл

VII п1шу
vll 1ш1Бу
7lші 4.1 - 4.48 г,1ави 4 DоздLпv

+

оі езпеки у Iроеmшй дощrментащі щодо зас`юсуиншпожежно=технiчноi-шасифiкаШl.вiдповiдаютьвимоmмнкрматившх

докуме-Захопож

~б

14.5.1

+

ди

ежноі езпеки у

оектшй докумеImщі щодо обмежеш

пункг 2 частш1и пфшоi.статгi67КЦЗУ,пун-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002(в'mапшчиннiсть`назамiнvпун"5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

пощрентя пожежi ъhж будиннами вiдповiдаютъ в"о" нфматюних
дощеЕmвзахо

"б

14.5.2

+

ди пожежноі езпеки у 1рсхэктшй докуменmщі щодо обмежешя

цункг 2 час.1ини пфшоi.статгi67КЦЗУ,пу-4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(вmчиннiсть)назамiнvЕ=.1-6.45дБнв.1.1-7:2016

поширенIlя пожежi в будишах вiдповiдаюіIъ вимог" нормативни
донуменпвзах
.. бе
14.5.3

14.5

vn гпшу
пункг 2 частини першоi.статh67КЦЗУ,пуг-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002а1ивчиннiсть\назамiщдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

+

11

оди 1южежноі зпеки у кроектшй документащі щодо забезпечены
безпечноi еmкуацil. jюдей вiдповiдаютъ вшю" нормативних

пункт 2 час.шш першоi.статh67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002rыDч-сть\назамiнvпункгй7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016

докумеmвз``б
14.5.4

+

аходи пожежноі езпеки у 1роек1ніи докуменгащі щодо забезпечення
гасіш пожежi " Iкрведешя пожежно~рятувальнж робiт вiддовiдають

пунm 2 час'пш1 першоi.статтi67КЦЗУ,11уIшги6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002(ыт)ч-сть\назамiшiЕ.1-8.l8дБНВ.l.1-7:2016

вимоmм норматившх докумеmвза
4.5.5

+

ходи пожежно1 безпеш у проектшй докуменгащі щодо основшх
інженфно-тешічшх засобiв захисту вiд пожежi вiдIовiдають в"ol"
нормативних документiв
4.5.6

пушг 2 час'Iш1и пфшоi.статтi67КЦЗУ,пу-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002(вюч-сть)назамiшпушIи-9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

+

Частина П. Забезпечення техногенноi безпеки та захисту
населення і територiй вiд надзвичайних ситуц+
а iй
пуЕп" 1 - 4 Переhкуоб'h,щоналежатьсуб'mамгосподарювання,

1. Виконання вимог iнженерно-технiчнш заходiв на об'€кгах,
проектування яких здiйснюс]ъся з урахуванням iнженсрнотешічнш заходiв цI]вiльного зашс.]у

1роектуваш1я я"
здіIюнюсться з урахуваш1ямвимогiнженерно-технiчнихзаходiвщшiльногозахисту,ПКМУ№6,

I

iiiiiiiiiiiii

підпужг 1.9 дБН В.1.2+

I

щшкг 3 Пкрядкуiде-фiкацii.таобhкуоб'hпiцвищеноi.

2. Проведе11о iдентнфiкацiю об'€1гга пiдвищеноi небезпеки
+

небезпеюь ПКМУ № 956пункт9частЕшпершоi.статтi20КЦЗУ,ПорядокеклкруваЕшбезпекиоб'екIhпjдвищеноf

З. Здiйснено дек.mрування безпекн об'сmiв пiдвищеноГ небезпеки

+

I

небезпекщ ПКМУ № 956пушг1ПОрядкупроведеныобов'язковогоскрахуваншфiльноiвiдповiдальностi,ПКМУ№1788,пу1-495

4. Проведено обов'язкового сграхування цивiльноf
вiдповiдал ьностi суб'€ктiв господарювання

+

I

. . птБпуш1Очасгш першо.і.статгi20,пункт2часгЁпкршоi.статгi130КЦЗУстат1`я11ЗУ№2245

5.РОзробленопланiвлокалiзацГ].талiквiдацiL.наслiдкiваварiйнаОб'скгахпiцвищеноiнебезпекн
+

6. Забезпечено працiвникiв об'€па засобами кошеmнвного та
інди вiдуальI]ого захисту7.Розгiщеноiнформацiю про заLоди безпекн та вiдповiдну
поведII1ку IIаселення у разi виIIикнення аварIi

пуш 2 часпш пфшоi.

+

+

статгi 20 КЦЗУ, ШСМУ №1200,пу-4.3,4.6ПТБ
nyEm 3 частини першоi.статтi20КЦЗУ

I
пункт 4 часяЁ пфшоiстаттi20КЦЗУ,час`пша 9статh33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв
+

9. Створено об'скговi формуваI]ня цивhьною зашс']у та необхiцнуя-шфункцiОнуванняматерiально-технiчнубазу,забезпечено

nyEm 5 часпIш першоi.статгi20,стапя26КЦЗУ,пунк1`3ПКМУN9787пуЕш6час-пфшоi.

готовнiстъ такIIх формувань до дiй за призначенням

+

10. Створено диспетчерсщr службу m об'сmi пiдвищеноТ
небсзпеки

статгi 20 КЦЗУ, додаюк 1 дом

+

I

11. Здiйснено навчанш працiвникiв з питань цивiльного захисту, у
тому чнс.гIi правилам техногенноr безпеки

етодики щюгнозуваш1яnym8ча-пкршо.і.статгi20КЦЗУ,с`га'гш40кцзу,пкму№443ПКМУN444

+

-,9пункт11часЁ кршоiстатгi20КЦЗУ,щrжIи5, 6Порядкуздiйснешянавчан янаселен ядiямунадзвичайЁситуацiях,1-№444

12. Проведено об'скговi тренування i навчання з питань
цнвi.Iьного захисту13збез

. а

+

печеIIня аваріншLрятувального обслуговування суб'скгiв

госI[одарювання
14. Забезпечення дотр11манI1я внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, ОбіIiку, внкористання та
рекон€трукцf]. захI[снш споруд цивiльного захис'[у

nym 12 част-пфшоi.статгi201`аста"133КЦЗУстатгя32,щ7нкти15,1часг1шипфшоi.статI.i20

I

+

+

КЦЗУ, наказ МНС №653,
11ункт 24 ПКМУ № 253втDатIшчиннiсп1

'

на замiш ПКМУ № 138
пункг 18 час`Iши пкршоістатгi20КЦЗУ,с.ш1"98кцзу,бзацшостийпункгу4Порядкус'1ворен яi1шористаЕшяматерiальрезервi дг1язапобiган я,лiквiдацiГнадзвичuитуацiйтехногешог iIкрирод1югохкракткрутаixаслiдкiв,ПКМУ№308втDаmчин iсть\

авсн(мз

15. СтвореIIо об'скговнй матерjальний резерв дu[я запобiгання та
iквiдац]-I. наслiцкiв надзвнчайнш ситуацiй

+

на

замiнv

а

етверпй пунк1у 3 ПорцдкуствореIшятавикорис'гаЕ"аткрiаjънихрезФвiвдjшапобiганняiлiквiдацii.наслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775ста"53КЦЗУ

1б. Впроваджено m об'апi пiдвI]щено.і. небезпекн автом"зоImнш
снст'ем раI]нього вияв.гIення надзвнчайнш ситуацjй іг:а €исгем
оповiщення та забезпечено .].x працездатнiстъ

+

пушг 1.1 Правил оKорош

17. Забезпечено виконання вимог закоIIодавства щодо охорони
жнпч j[юдей на водних об'сЕггаЕ
«Таю
«НТ»
«НВ»
«НП»

+

жит" людеи на водшпiОб'mах

Поясненш до позначень, викорнстанш у перел±ку [[итань

~ так, вIшонано, доIримаЕю, вiдповiдаq щ>исуIн€;
-нi, не виконано, не дотримано, не вiдровiдас вiдсутн€;
-не вимагасIъся вiд суб'екm господарювашя (фiзичноi. особи -пiдпри"ця)/Ьб'екга, що кревiряеIъся;
- не перевiрялося на суб'екгi господарювання Ф фiзичноi. особи -пiдкрисмця)/ об'€»юh..

опис виявлЕних порушЕнь

Jчg

з/п

Норматнвно-правовий акт,
вимоги якого порушено
позначення
реквiзитн

нормн

НОРМаТИВНО-

(пункг,

правового

статгя)

роздiл VI,

аша

1п1Бу

п. 8, додаток по зашадам
2

освiти

детальний опис внявленого порушення

комунАльний зАклАд осв1ти
«БЕрЕзнувАт1вськА сзш 1-11
сту11Ен1в»
Кабiнети закладу не в повнiй мiрi
забезпечено
первинними засобами
пожежогасiшIя, а саме: « ус7. буэ7.8лj. зоклс7эr.6

та установ

мають

бути

забезпеченi

первинними засобами пожежогасiння:
вогнегасникамu, ящиками з пiском, бочксши

1.

з водою, покрuвсuіамu з негорючого
тегuюiзоляцiйного матерiсuіу, пожежними

вiдрат, совковит лопатами,
пожежним iнструментом ».
роздiл V п.

1п1Бу,црав-

Iшшзшащфта

Будiв]по не обладнано системою
протшожежного захисту (системою
пожежноi. сшналiзацiі., системою
передавашя пожежних сповiщень,
системою оповiщешя кро пожежу), а саме:
Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi
обладнуватися системами

устшm сис1"

протипожежного зсыисту вiдповiдно до

1.2роздiлVI п. 6

бшищ
1

2.

iншuм

Офiгиучщ

за1кр№ношОсвimilкрущй15.08.2016Ng974,вшсIкрi

дБН В.2.5-56:2014 «Системu

проптожежного захисту ».

п.7.2. таблицi
«А. 1 » додатку

3.

кш`ущй
08вqЁ2016

«А» ; п.5.1.

р.

дод. «Б», таб.

за №! 1229V29359

«Б-1»

(далi - ш1Бупозакладамосвiти)дБнв.2.5-56:2014

розд1л IV п.1.6.

1шу

Не вшонано з'€днання жил елеккричних
кроводiв паянням, опресуванням або

затискачами в коридорах та в дщ"чих
групах будiвлi дошкiльного навчального
за"а|гу,

а саме.. З'€днання, вiдгсuіуження

та ок1нцювання жш проводiв i кабелiв
мають здiйснюватися за допомогою
опресування, зварювання, псu"ня або
4.5.

1шу

затискачiв.

Будiвля не обладнана системою оповiщення
роздiл VI,
про пожежу та укравлiння евакуюваш1ям
1ш1Бу по
п.6
закладам освiти пюдей, а, саме.. tдудuнкu, прuмiщення та
п. 5 . 1 ; додаток
споруди повuннi обладнуватися системсши
дБн в.2.5Б, табл. Б1, п.
протипожежного захисту вiдповiдно до
56:2014
Роздiл V п.1.2.

дБН

5.1

В.2.5-56:2014

«Системu

пррg!тuпожежногозахuсту».
роздiл 111п.2.22.

1п1Бу

Будiвлю
не
забезпечено
адрес1шм
вказiвником як1й встановлюегься на фасадi

будiвлi або ilши видних мiсцях з
освiтлеIшям у темшй час доби, а саме:
«Будuнкu та iншi об'екти мають бути
забезпеченi адресними вказiвнuкамu (назва

вулщi, номер будшку), встановленими на
фасадсж будiвель або iншuх видних мiсцях i

6.

ст..20

освiтлюванuмu у темний час доби».
Пра1Нвники об'€кту не забезпеченi засобами

кодекс
Iщвiльног захисту крапш«порядокзабезпечены аселен яiос бов госкладунево€нiзоваЁформуваньзасобами iндивiдуального захисту.

п.4.3.

радiацiйного
та хiмiчного
захисту»,

затверджений

Постановою
кабмiну
украi'- вiд
19.08.2002

Ngl200

«Правила
техногенноі.
безпеки у
сферi

цивiльного
зашсту на
пiдпри€мствах,
в органiзацiях,
устанQвах та

на
небезпечни

терито

iях» . . .

Перелiк I1итань щодо здiйснешя контролю за дi"и (бездiшIьнiстю) посадових осiб,
уповноваженш на здіиснеIшя перевiрки(заповнюстьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб '€кта господарювання)
уповноваже
Jчg

з/п
1

2

Питання, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'€кга
господарювання
Про кроведеш шановоі перевірки суб'скта юсподарюmшн письмово
попередено не меше шж за 1О календарних днiв до П початку
Посвідчеш m проЕюденш пфевiрки та елужбовi пфвiдчешш, що

так

нi

нв

нп

Норматmне
обгрунтування

засвідчуютъ осіб, що проводять перевiрку, предявлено

частина чегвеt)'m сгаттi 5 ЗУ
вiп о5 квiтня 2007 D. N 877
частина п'ята статчi 7,статт`я
10 ЗУ вiн о5 квiтня 2007 D. N877

Копію посвідчеш1я на перевірку надано

частина п'ята фатті 7 абзащтретiйташостIйsш2±JQ33!вjдо5квiтш2007D.N877

3

Пqюд початком здiйснення пфевiрки особmщ що здiйснююIъ
4

5

перевiрку внесено запис кро пфевiркрr до вiдповiдного журшцr
суб'€" господдрювашя (за його наявностi)Пiдчаспозап]Iановоi.пфевiркиз'ясовувалися лше тi пиmння,
необхiдністъ перевiрки яких стала пiдс"юю д71я П. здiйснешя. У

посвідчеш m здiйсненш позапmновоi перевiрки зазначено пшаны,
що € шдсmвою дш здiйсненш "коi перевiрки

частша лванаш1ята статтi 4ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

част1ша пеDша статh 6 ЗУ вi
05 квiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноГ перевiрки
та складеною акга перевiрки

Jгgэ/п

Опис пояснещ заува]Rень або заперечень

I

I
I

I

I

цей акт пкрвірки сшадено у двох IIршрнmх, одш1 з яких вручаmся кршшку (власнику) суб'€к" I"пофрюmш або уповноmженiй Ёосdi,адру"й-залишаегьсяворmнiдСНСУкраiни,пфадовiособиякоюздiйсЕш>нлизахiддфжавноюmгляду(кошролю).

Пiдписи осiб, що брали учас'тъ у перевiрцi

ПОсадовi особн оргшу дСНС Укра.hи:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС Украi.ни у днiкропе'Iровськiй областi
майор служби цивiльного захис.ц7
(посада)

Посадовiта/абоуповноваженiособисуб'скгагосподарювання,iншiособи,присутнiпiдчасздiйсненнязаходу:

4# /gi±_/hрg"-в./
(фзвнще, iм'я та по батьковi)

(пiдmс)

Примiрнш цього акга перевiркн отримано «2±»

с,g'

2018р.:

(крiзшIщ iм'я та по ба"овi)

Вizщiтка1ровi"овуIhшсання/отримашя(необхiднепiдкреслиги)посадоышта/абоуповноваDкеЁ
особами суб'€кта господарюваIш цього ак'Iа перевiрки

пр-i-

У виmдщг наявностi в актi вiдомосггей. що с"новлять службову або дкржавну "смшцо, йомуможе буги 11рисвосно вiдповiдний Iриф
секрgгностi або обмеження дос'1ущг.

11ЕрЕл1к

Jчg

з/п

нормативноьправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до якш
сшадено перелiк пIIтань щодо проведення перевiркн
ПозначеЁ Назва нормативно-правового
Затверtщено
нормативноь
аша
вщд норматившг
дата та номер
правового акга
правового акга таназваоргану3
нормативно-правовогоакт
а4

А

1

1
1.112

13

2

заюш уЕФm

зу Jф 877у

«Щю основнi засадI дфжавноI`о нап1яду(юшролю)усферiгосподарськоIдiяльностi»

Закон Украiш

вiд о5 квiтш 2007 р.№_8;J1-v

к1щзу№ 2245

Кодекс 1швільною захисгу Украіш1

кодекс

вiд о2 жовтня 2012 р.№5403-vl

«Про о6'ыш mдвIщеноі небезпеки»

Закон Укра1.ш

вiд 18 сiчня 2001 р.Ng2245-1П

1.42

зу № 1 5/98

|Ё=елн=ТВlдВШшуjонhуючою

| Закон Украі-ш
мjнфьуюф
qрядок іденгифікащі m облiку об сtстівmдщеноiнебезпекиКриIкрil,заякzшIоцiшоетъсяступiньризикувiдцроmджешягосподарськоi.дiягшностi"визmчасIъсяпфiодшнiстъздiйсненшпгIановихзаходiвдср"вноюmшяду(контролю)усферjт€хноген о1.mпожежноiбезпекитип

пос"ові[ кабiшку

2.12.22_з

ГПаМУ № 306ш"№5

Посmнова Кабшсrгу МнiстрiвукфiЕш

вiд 1 1 липня2002р.№956

Пос"ноиКабінеIуМiнiстрiв

вiд 29 jmого 2012 р. №

ущm'-

ове положешя 1ро відомчу пожежну

охкрнуПорядок функцiонування дофовiльноiЁежноiохоронипоо'
2.42.526

шф№564ГШСw№1788ГПСМУ№1200
Ещд н і правиm пров€денш обовmlю]ю страхуmншщшіjшоiвiдповiдапьносігiсуб'сюiвIфподарюв8н язашкоду,яmмопсgбугизаподiянапояюmмиmаваріяшінаоб'€IсгахпiдвіщеноiнебезпенLвю1ючаючипожежовибухонебезпечнiоб'ск1итаоб'екш,господр ськадiяльнiстъшяшхможепризвестидоаварiйекологiшоюiсанi"рно€пiдемiологiчногохаракрупб

Постаноm Кабшеггу Мшстрiв

2.7

г-№ 1214

/Е"тив чиннiсm`ЁаLЁмiЕщ1-№763ПКЮN:оЗО8

28

/втDатив чиннiсть`ЁL=ГПСМУ№7751-№443

крmк

ыпв" окремихтфитфій, яm

Шд7IЯmОТЪ ПОСПйНОМУ m ОбОВ`ЖКОВОМУ mдоювiрнiйосновiобслуговуваншодфжавнимиаварiйно-рятувалыIимислужбамиПрозаmердкешяперелiкусуб'сжтiв[ml одарювашя,галузейmокремихткригорiй,якiп дляшотьпостiйIюму"обов'язювомуаmрiйно-рятувальнощrобсщг овуваншоmдоювiрнiйфновiп

орядок сflвореЕш і виюрис'1ашмакрiаjlьнихрезервiвдлязапобiгаш,ліюiдацi mдзвиtmйшхситуацiйтехногешоюiпркродноп характеруm ixшслiдкiвПорядокс1воренштавшорисmшяматфiальнихрезервiвдпязапобimlшяiлiквiфцi .mслiдкiвнадзвичайнихсиIуацiйп

306

уф`ш

вiд о9 сiчш

ПосIаноm КабiнеIу Мiнiстрiвукраm

вiд 1 7 лш1ы2013р.№564

Постанова Кабішцг Мiнiс'грiв

укранш

Орядок за езпечеш1я населешя іпраIЬвшкiвформуmш"спецiалiзоmшхслужбцивiльноюзахистузасобамиiндивiдуальноюза2шсту,криладамирадiацiйноi.тахiмiчно1.розвiдки,дозиметршогоiхiмiчноI`оюIпрошоп'об'

|йді]54юС::вНрЯ1998р.

Посгmноm Кабiне'гу Мiнiстрiв

2014 р. № 5

вiд 16 jmтопада
2002 р. № 1788

вiд 19 сфпш

укра-,-

2002 р. № 1200

Пос"нова Кабшеггу Мнiстрiв
укрI-Псюганоm Кабiнеггу Мнiстрiв

вiд о4 сфпня

украm

2016 р. № 763

Посmноm Кабінgгу Мiнiстрiву'
кра1шПостшоm Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 29 бкрm 2001 р. №

2000 р. № 1214вiд26жовтш

308вiд30 вфесш 2015 р. №775

укрiни
29
2.102.112,122.132.14215

г-№444ПКЮNg787гпw№253/в"тивчинIhсть`на±

пкю № 138г-№11гпсw№6

орядок шдюювки до дiй за 1ризшчешяморmнiвуправлiныmсилцивiльногозахистvп

Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiвукраши

вiд 26 червш2013р.№443

щдок здiйснены нашашя mсепеншдiямvнадзвичайнисmуаПяхп

Посmнова Кабiнсту Мнiстрiвукраiш

вiд 26 чфвш2013р.N§444

фядон утвфеIщ завданш та фушцijфорщгваньцпвiльногозахисг1уПорядоквикорнсmшшзахиснихспорудцивiльногозахис'гу(цивhьноiоборони) д1яюсподарських,культурниmпобутовихпотреб

ПооIанова Кабінету mнiс'грiвукщiш

вiд о9 жовгня2013р.№787

Посmнои Кабінегу Мiнiстрiвущml'ЕшПосmноваКабiнеIуМiнiстрiв

вiд 25 бкрезш
2009 р. № 253вiд1Обфезня

Порядок сmорення, утримашя фонду
зашсЕшх споруд цивіjшого захисту тавсденшйого блiкуПаложешнпросдинудкржавнусисткупшiльноюзахистуПрозатвфджешяnepeIlilqrоб'€ктiв,що

Г1КМУ JЧЬ 729

216

г-№841

укрi'ш

2017 р. № 138

Посmнои КабiнеIу Мiнiстрiвукраjш

вiд о9 сiчш2014р.JYg11

належаъ суб' екmм юсподарюванш,проеmуваншякихздiйснюетъсязурахувашямвимогінженфно-технiчнихзаходiвцнвiльною3ахиступ

Постанова Кабimу Мiнiстрiв
украi'ш

вiд о9 сiчня
20]4 р. № 6

Qрядок фmшзащі m Iроведення
пцхРесiйноі шдIотовки, шдвищеншквалiфimцii.основницрацiвшкiвпрофесiйшхаварiйно-рятушьЕшхслужбп

Постаноm Кабiшгу Мiнiстрiв
украiни

2013 р. № 729

Пооmноm Кабіне.гу Мнiстрiв

вiд 30 жоыня 2013 р. №841

ро затвфджешя Пфядку Iроведенш

еЕюкуащі у разі за1рози ышшенш абовишшеныЕюдзвичайнихсигуацiйтехногенноюта11риродногохарактеруп

217

г-№440

фядок подаЕшя і ресс'гращі деклараціі
віддовіднсхуп матеріально-техшчноi. бази

укр1ш1

Посmнова КабiнеIу Мiнiстрiв

укрiшI

вiд о2 жо-

вiд о5 чqэвня 2013 р. №440

суб'mа[фподкрювашяв"оіш3аюнощЕхггвазIIиmньпожеашоiбеле"п
2.18

mcw No 8 1 9

щдок 1крведеши mвчашя пкршЕююсю1адуmфахiвцiв,дtяльнiстъшшспов'язаmзфmшзащ®iздiйснешямзазюдiвзпиmшцивiльногозахисту11
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