It,,1

дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦШй У дНШРПО11ЕТРОВСЫ(1й оБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1"ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акг № 4ь/
складений за результатами проведення планово.L. (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб' €кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноi та пожежноr безпеки

комунАлыпй зАклАд осв1ти «криничАнсжА зАгАлыюосв1тня школА
найметIування/hсце знаходжсння су.б`скm IзрподарюваIzш - юридшноi особи (та/або йою вiдокт>емjlеного пiдщдiлу)

1-111 сту1шн1в» солонянськоЁ р

вська обл.

Ё 52424

або прiзвшце, iмЪ m Iю баmковi^яiсце прожIшання фiзичноi особи - пiдфрнсмця)

Солонянський район` село Кринички` ВУЛИЦЯ ЗЕJIЕНА. будинок 18А

.

iденIифiкацiйний код юр1щично1 особи 3 563 781 О
або ресстрацiйнIй номкр облiковоi картки платника податкiв фiзичIюi особи - hдприсмщ, або серiя та
номф пас1юрта (для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйIh пкреконаIшя в установленому порддку

вiдмовигпюя вiд прIй1япя ре€с'граIjйюго номера облiковоi картки шатника подашdв та повiдоми]Iи гро
це вiдповiдшй контрог1юючIй орган) днiпропетDовська область` Солоншсыс1й Dайон. с. К]эинички
вVл. Зелена` бvдинок 18А тел.
(мiсцезнаходженш/мiсце щ>оживання суб'сіm господарювання, номер тслефону, факрr m адресa слекгронноi пошги)

Перевiрено: будiвля за адIюсою: днiпропетровська область. Солонянсысий район. с. Кіэинички. вул.
Зелена` 18А
(назва об`сIm перевiрки (об'сктiв) акреса (ацреси) розташування)

Ступiш ршIщг суб'€кга господарюваш1я з урахувашшм значення прийштного ризику вiд IровацжеIшя
I`осподарськоi. дiяльностi у сффi техногеIшоi. та пожежноi. безпеки
Загальна iнФормацiя про птіоведенI1я перевiрки:
Тип здiйснювано.і. перевiрюI

Розпорядчi документи щодо здiйснювано.і. перевiрки

Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропегIровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червня 2018р. № 41

Строк проведеЕшя перевiрш
Початок пеlіевiрки

Завеl]шення перевiрIш

01

06

2018

08

05

06

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId беруть участъ у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраШ або Ш територiального органу:
Солонянський районний сектор (далi Солонянський РС) Головного управлiння 11ержавноI служби УкраГни з
надзвичайних ситvаuiй v IIнiп:DQг±е_шровськ_iй об_]іастi (далi - Головного vпDавлiння)
(найменування органу дСНС Украml)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Вшерiй Миіюлайович
(посада, прiзвище, iм'я та по б8тьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скга господарювання (об'сIгга перевiрк]IVФiзіIчна особа пiдприсмець

директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКJIАдУ ОСВIТИ « КРИНИЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА
(поса`да, крiзвище, iм'я m по батыювi)

1-111 СТУПЕН1В » СОЛОНЯНСЬКО1 РАйдЕРЖА11М1_Н1СТРА1111 Шмагельсьшй А.С.
третi особи:
(посад8, прiзвище, iм'я та по батъковi)

.

ан1п оПлашоваv'небуловзагатIi останнюперевi

:
ПозашановаПнебуловзагалі/булауперiодзо5.11.2017р.по10.11.2017р.Акгперевiркивiд10.11.2017р.№57Розпорядчийдокумешвiд«_»_.20ш. № _виконанийН,невиконаний/

ПЕРЕЛШШТАШЬЩОдО11РОВЕдЕННЯПЕРЕВ1РКИ

9.1

9.2

9.5

14. дотрI"ання внмог пожежно.[. безпеки пiд час проведенI]я
вогневнх, фарбувальнш та будiве.гIьIIо-монтажнш робiт
14.1

14.2

14.3

14.4

Нове будiыщIво, реконсгрукIhя, пфефнащеЕіы, рес"вра1$я " капiгальний
ремонт примiщень, будинкiв, споруд здiйснюютъся на шдставi проектноi
документщi, яка затвфджеш у всmношеному порядку
Заходи пожежноi безпеш при пiдIотовцi " проведеннi зварювальних m iших
во1невих робiт вiддовiдрютъ вимоmм нqэмативних докумешiв
Заходи пожежноi безпеки при пiдготовцi m кроведенЕh фарбувальнж робiт

вiдцовiдаюIъ вимоmм нормативних докуменhв
Заходи пожежно.1 безпеки при пiдюговцi " проведеннi робот з мастиками,
клеями " iшmш подiбЕ"и горюшIми речовшами й матфiалами вiдповiдають

tюзлiл VII ППБУ

+

+

п\Jнкт 21 0o3лiлv 11 ППБУ

+

IIvшгги 1. і - 1.5 г.т1ави 1 Dоздiтw

+

+

Vn ппБу
пvнкти 2.1 -2.28 гIIави 2 Dозділv

VII п1шу
пvнкти З.1 -3.9 глави 3 Dозлiлvvп1шу

вимоmм норматившх документiв
Заходи пожежноi безпеки 1ри пiд`отовцi та кроведеннi будiвельно-монmжшх
робiт вiдповiдають вимоmм нормативних докумеIhв

+

пvнкти 4.1 - 4.48 г.т1ави 4 Dознілv

vll п11Бу

Заходи пожежноi безпеки у кроекгнiй документацil щодо застосуЕюны
пожежно-технiчноi кjlаснфimцii вiдповiдають вимо1ам норматив1шх

пункт 2

докумеЕггів

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (втоативчишhсть\назамiнvдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

час.1шп1

пФшо.і.

статгi 67 КЦЗУ,

+

14.5.1

Заходи пожежно.1 безпеки у кроектнiй докумешащ1 щодо о6межены
пошкрешя пожежi мiж будинками вiдювiдають вимоmм нормативних
документiв

пункг

2

час.гиЕп1

пФшо.і.

статh 67 КЦЗУ,
пуЕ-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 ап1вчиннiсть`назамilwпункш5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроевпшй докуменгацii щодо обмежешя
пошкрешя пожежi в будднках вiдIовiдаютъ вимоmм нормативних

пункт 2 часш1и пкршоi.

докумеmв

пункти 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mчиннiсть`назамiшпункги6.1-6.45дБНВ.1.1 -7:2016

статгi 67 КЦЗУ,

+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1. безпеки у проектнiй документацil. щодо забезпечены
безпечноi. еmкуаI$i людей вiдповiдаю'гъ вимоmм нфматившх

пункт 2 час"ш першо1.

докумеmв

гу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002чиннiсть\назаNdшщіш1и7.1.1~7.3.35 дБНв.1.1-7:2016

статгi 67 КЦЗУ,
+

14.5.4

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй докуменmцii. щодо забезпечены
I"iны пожежi m кроведешя пожежно-рятувалышх робiт вiдповiдають

пушг 2

час'гшш першо1.

статh 67 КЦЗУ,

вимоmм нормативних документiв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть\назамiшщrшш8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi. без1Iеки у проектнiй докуменгацil. щодо основшх

пункг 2 часгиш пфшоi.

iнженерно-технiчних засобiв захисту вiд пожежі вiддовiдають вш`югам

статгi 67 КЦЗУ,

нормативних документів

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 /mативчишhсть`назамiнVщіш1и9.1-9.2дБНВ,1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина 11. Забезпечення техногенно.]. безпеки та захисту

населення і територіи вLц надзвич аиних ситуац1и
пуЁ 1 - 4 Пфелiкуоб'€кIiв,щоналежатьсуб'ектамгосподарюваIшя,прфктувашяшдiйсшос'IъсязурахуваIшяLмвимогiнженерно-технiчЕшхаходiвщiлшого,пкму№6,

1. Виконання внмог iнженерно-технiчнш заЕодiв на об'€ктаг,
проеIггуваі[ня якш здiйснюсгься з урахуванням iнженернотегнiчIIш заzодiв цнвhьного заzllсту

+

пiцщшЕсг 1.9 дБН В.1.242006

пуш 3 Пкрядкуiденгифiкацii.таоблiкуоб'екhвпiдвщеноi.небезпеки,ПКМУ№956

2. Проі"ено iдеIггифiкацiю об'сIгга пiдвищено.і. небезпеки

+

пункт 9 частишI першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуmншбезпешобекгiвпiцвищено.і.небезпеки,ПКМУ№956

З. Здiйснено дек.гIаруmнI[я безпекI[ об'скгiв пiдвнщеноi небезпеки

+

пункг 1 Пфядку проведеншобов'язковогострахувашнящiJшоi

4. Пр®ведено обов'язкового сграцванI]я цI]вhьI]оi
вiдповiдальностi суб 'с]ггiв господарюван ня

+

пункг 1 О часЁ першоi.статh20луIш2часгЁ

s. Розроб.1ено пjlанiв іIокалiзац]l. та jliквiдацil. наслiцкiв аварiй m

об ' €Iггах пiдвнщено.]. небезпеки

+

пФшоi стапi 130КЦЗУ,с'mггя11ЗУ № 2245

пункг 2 часпш пфшоiстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,г1ункти4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено пращiв"кiв об'€Iгга засобами ко.г]екгивного та

iнднвiдуал ьного зашсту
7. Розмiщено iнформацiю про захОди безпекн та вiдповiдну
поведiнку насслення у разi виникнення авар1-].

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788,пу-4.9.5птБ

+

пункг 3 часггиш першо1

+

статгi 20 КЦЗУ

nym 4 часггЁ пфшоiстаттi20КЦЗУ,частина 9тгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш загодiв

+

пщ 5 часгЁ пкршо.і.статтi20,сга"26КЦЗУ,nym3ПКМУNg787

9. Створено об'скговi Формуmння цнвiлыIого захис.[у та необxiд[][у
я ~ш Функцiонування матерiально-технiчну базу, забезпечено

+

готовнiстъ такш формувань до дiй за прI]значенням

IDтш 6 часгЁ пфшоГстатh20КЦЗУ,додаюк 1 доМетодшипро1нозуваЁ

10. Створено дIIспетчерсыgг елужбу m об'€Iггi пiдвищеноi

нФпеки

+

пункг 8 частиш першо.і.ыатгi20КЦЗУ,стапя40

11. Здiйснено навчаIIня працiвннкiв з питань цIIвhьного зах1[сту, у
тому чI[елі правилам техIIОгенноi безпеки

+

кцзу, пкму№443,ГШМУ № 444
пункг 1 1 часЁ пкршоiелатгi20КЦЗУ,пункти5, 6ПФядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'€Iгговi тренування j навчаIIIIя з питань
цивhьного захисту
1З. Забезпечення аварiйнФрятувального обслуговування суб'сктiв
г'осподарюваIIня

+

навчаны населенш дiям унадзвшайЁсигуащях,ПКwNg444

пуню 12 часЁ першо.і.
+

статгi 20га с'гатгя 133 КЦЗУ

стат1`я 32, щrlштI 15, 1частшшпфшоiстатh20КЦЗУ,наказМНС№653,гIушг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотриманш внмог законодавства щодо
ство|]ення, зберiгання, утрI]мання, обіIiку, використання та
реконструкціі захисних споруд цившьного захI]сту

+

/втtэаm чиннiсть)назамiнv1ШМУNg 138
пуmг 18 час'шп1 Iкршоiстат i20КЦЗУ,с.га.г"98кцзу,абзацшостийпунк1у4ПОрядкусгворен яiвикорис.mшяма'перiальрезервівдлязапобiган я,лiквiдацi надзвичайнихсиIуаIdйтехноген огоi

15. Створено об'сктовий матерjальний резерв для запобiгаI[ня та
iквiдац]i наслiдкiв надзвнчайнш ситуацiй

+

природною характкру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(втDапшчиннiсть`

на

замiнv

а

четверт1й пунк1у 3 Порядкус'1вореннятавикористаш1яма'Iкрiалышхрезфвiвдлязапобiгашяiлiквiдацii.наслiдIdвнадзвичайних

сищацiй ПКМУ 775стапя53КЦЗУ

1б. Впроваджено на об'€Iггi пiдвIIщено.і. небезпекII автоматизованих
сI[стем раннього вияімеI[ня надзвIIчайнш сI]туацiй та систем
Оповiщення та забезпечено .Н працездатнiсть

+

17. Забезпечено вI1конання вимог законодавства щодо охорони
житгя jlюдей на воднIш об'скI`аx
«таю>

«нi»

«нв»

(ш»

пункг 1 . і Правил охорош1

жг1тя jподеи на водIшхоб'-

+

Пояснення до позначень, використаних у перелiку шгань

- так, виконано, дотрI"ано, вiдповiцае, присутн€;
- Ih, не вIжонано, не до1римано, не вiдповiдас, вiдсутн€;

-нев"агаетьсярiдсуб'скгагосподарюва1шя(фiзичноi.особи-пiдприсмщ)/об'екта,щоперевiряеIъся;

-

не перевірялося на суб'екгi господарювання Ф фiзичноi особи -hдпри"ця)/ об'mi.

ОПИС ВИЯВЛЕШХ ПОРУШЕНЬ

Jчgз/п

НорматIIвно-правовий акг, вI"оги
якого порушено
позначеннянормативно-правовогоаігга
реквiзи" норми(пунш,стаття)

детальний опис вIIяві1еного порушення

ко
Роздiл 111.,п. 2.5;

ппБу

п.6.23

дБН В.1.1-7:2016

ний зАклАд освIти <шршиtшськА
сзш 1-ш ступЕн1в»Невиконанообробляннязасобамивогнезахисту дерев'яних

елементiв горищних покриггiв будiвлi, а Саме: {{У ФЭижсzr,

крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйюостi, дерев 'янi еле.ментu

1.

горищнш

поіфuттiв

повuннi

оброблятися

засобат

воfнезсжuсту, яаti забезпечують I групу вогнезсжuсноiефетuвностi».

розд,л VI,
п. 8, додаток 2

п1шу
по закладам освiти

Кабiнеги закладу не в повнiй мiрi забезпечено первиннимизасобамипожежогасiння,асаме:«Усj.буЭj.6лj.зсr]сдсrЭ7.6ma

устанж мають бути забезпеченi первгинними засобсши
пожежогасiння: вогнегаснuкамu, ящиками з пiском, бочюсиии

2.

з водою, покривстами з негорючого тетоiзоляцiйного
Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.<d5»,таб.«Б-1»

гпшу'п-m-'бштюди

матерiалу, пожежними вiдрамм, совювими лопаI'псмu, iншш
пожежн:uмiнструментом»`
Будiвлю не обладнано системою протипожежного захисту
(системою пожежно.і. сигналiзацii, системою пФедавання
пожежних сповiщень, сис'гемою оповiщення про пожеку), а
саме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi
обладнуватuсясuстемамuпротuпоэIсежногозахuс:rку
вiдповiдно до дБН В.2. 5-56: 2014 «Сuстемu протипожежного

ншшшш4хзшщфта
усшmсрн"осziги
уфнш-.схшiнщуч"15.082016№974вhнйпqхлвiIапшd'уф08нкр2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозакладамосвiти)дБНВ.2.5-56:2014

зсшсту».

гшу

Не виконано з'елнання жил елеккричних проводiв паянням,

3.4.

роздlJI Iv п, 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
1рупах будiвлi дошкiльною навчального зашаду, а саме:
З'еднання, вiдгсurуження та окjнцювання жulі- проводiв i

кабелiв мають здiйснюватся за допомогою опресування,
зварювання, пая]іня або зстгтшскачiв.Будiвлянеобладнанасис'1`емоюоповiщення про пожежу та
5.

роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п.5.1;додатокБ,
табл. Б1, п. 5.1

ппБу
ГП1БУ по закладам
освiти

управління

дН В.2.5-56:2014

протипожежного зс"uсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014

евакуюванням

людей,

а

саме:

«фЭи;fкw

грuмiщення та споруди повuннi обладіtуватся с"стемамu
« Системи протипожежного захисту ».

6.7

Роздiл Ш п.2.22.с20

гп1Бу

Будiвjlю не забезпечено адресним вказiвником
я`
вс'гановjlюеIъся на фасадi будiвлi або iншж видних мiсщх

освітленшм у темний час доби, а саме: t Бjй;jм иа j.#м,о.б'сктмаютьбутзабезпеченiадрест;вказiвнш"u(:а3равулu_цi,_номербудuнку),вста;овленшuнафа;; Ь; ;будiв`ел~ьабоiншшвмднихмiсцжiосвiтлюванuмuу-темnuйчасдобu».

т..п.4.3.

КодексцивільногзахисгуУкра.іни(порядокзаб®печняаселняiосбвоюскладунево€нiзованиформуваньзасобамирадiцйногтахiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра1.нивiд19.0820 №120 (dlравилатехногено.ібезпкиусферiцивiльноюза"стунапiдри€мствах,вОрганiзцйх,уmановхтан ебзпечнихтериторiях Працівники об'скгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

JгQз/п1

Перелiкпитаньщодоздiйсненшконтролюзадiями(бездiяльнiстю)посадовихосiб,
уповноважешх на здiйснешя перевiрки(заповнюстьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами с б'с
унп кга господарювання)Норма"вне
Піmння, що пiдпягаютъ коIпролю з боку суб'скта
господарювагшяПро1роведенняшановоi.перевiркисуб'жmгосподарюmш письмово

2

так

нi

нв

попеFхэджено не менше нiж за 10 календарних днiв до Н початкуПосвiдчешяшкроведешяпфевiрш"службовiпфвiдчеш, що

частша четвеDта статтi 5 ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

засвiдчують осiб, що проЕюдять перевiрку, пред'явленок'

часmша п'ята статтi 7 стаття1ОЗУвiдо5квiтш2007D`N877

оmю посвідчеш1я m пфевірку наданоп

частина п'ята статгi 7, абзащтретiйmшостийстатгi1ОЗУвiло5квiтня2007D.N877

3

4

5

Jчgз/п

обгрунUвання

ерд початком здійснення пФевірки особами, що здійсшоють
пкрвірку внесено запис про 1кревірку до вiдllовiдною журналусvб'еmгсх3подарюmшя(зайоюнаявностi)ПiдчасIIозапmново.і'перевiркиз'ясовуmlисялишетiпиmш,
необхiднiсm пфевiрки яких стала пiдставою д1я П. здiйснеЕш. У

посвідчеш ш здiйснеIшя позаIшановоi перевiрки зазmчено пmння,
що € mдс"вою дш здiйсненш такоi перевiрки

частIша mагшпята статI`i 4ЗУвiдо5квi"я2007о.N877

частина пеDша статгi 6 ЗУ вi05квiтня2007D.N877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга пе евi ки
Оп11с пояснень, зауважеіп, або заперечень

IIIIIIIIII,,,,,,I,I
I

f

Ц€й агг пкрвiршI складено у двох. кримiрншах,
\
` одш
'` з яшх
___
_ _ _гJ _____---`_
--_г-_ (власнику)
-J \<--_-_Jqrб'скm
, -J--_`_ ``,-``:`,,+)/,:+,|-*\1+1,\
ррутmс`Iъся
крiвнику
юсподарюmнш або|^\.
особi, а щhй--зелшаыься.в фmнi дСНС Укрmи, посадовi особи яrоI"дiйсmили захiд дфжавною ш"ду (контрелю). уповноmженiй н"

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
ПОсадовi особи органу дСНС Укра.hи:
Головшй iнспектор Соло1ш1ського РС
ГУ дСНС УкраН1и у днhропетровськiй областi
майор служби Iшiльного захисту
("юаф)

ПОсадовj та/або уповноважеI]i Особи суб'€кга господарювання, iншi ОСОбИ, ПРИСУТНi Пiд ЧаС ЗдiйСНеННЯ ЗаХОдУ :

дкректор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «кришшАнсысА сзш»
сопонянсысоЁ рАйдЕржАдмш1стр

Шмаmjпсьий А. С.

(п-)

(прiзвIIще, iм'я m по батьювi)

Примiрнm щюго аIгга перевiрки отримано «;2i'»

/;г€`

2018р.:

дкректор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКПАдУ

gjЁ8ЕтЕ#iь#tЕк=Айсщ

ШмагельсысIй А. С.

(посаm)

(прiзвшце, iм'я m по батьювi)

Вi"iтка щ]о вiдмову пiдписання/отриманы (необхiдIе IhдкреслиIи) посадовIшI та/або у1ювноважеЁ
особами qуб'€кта господарюванш щого акIа перевiрки

прнмi- У вшадку mявностi в актi вiдомфтей, що с`гановшть службову або державну та"ншщэ, йомуможе бути 11рисвоено вiдповiдЕпй гриф
секрtлнфтi або обмеженш достцу,

11ЕрЕл1к

Jчg

з/п

нормативно-правових акгiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
ск.щдено перелiк питань щодо проведення перевiрки
ПозначеЁ Назва нормативногправового
Затверщено
нормативноama
вIщ нормативнодата та номер
правового ama
правового акга та
нормативноназва оргаш
правового акга

А

2

1

I

lJ

зу № 877

заюш укрm

«IЪо основнi засадщ дкржавною нагляду
(хонщюIю) у сферi юсподарсыоiдiяльностi»

Заюн УЕраiш

4

3

вiд о5 шiты 2007 р.
№_8;JT-N

1.2

кцзу

Кодекс цивiльною захис'1у Украiш

кодекс

вiд о2 жоыш 2012 р.№5403-VI

1.3

зу № 2245

«Про об'ыш пiдвищеноi небсзпеш»

ЗахонУкр-ни

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-ш

]_4

зу № 1 5/98

«Про захист jподIшI вiд вп]Imу iонiщгючоI`о

Закон Укрiш

вiд 1 4 сiчш 1 998 р.
Ng 15/98-вр

вшIромiнюmЕш»
2
2.1

2.2

2.3

2.4

шкw№956
ГПСw № 306

Постанфн Кабiпету Мiпiстрiв УIсраh
Пфядок iденгифiкаIhi " облiку об'скгiв
Посганова Кабiнегу Мнiстрiв
підвищено1 небезпеки
украш
КрнIкрii, за жmш оцiнюеIъся стуIhш Посmноm Кабiнету Мiнiстрiв
ризщг вiд кроmдженш юспофрсько1дiяпьностiтавизIйчасIъсяперiодвчнiстъздiйснешяп]IановихзаходiвдержавЕIогошгшду(контра7по)усферiтешоI€шоi"пожежноі.безпеш украi-

-№5

Тшове положешя кро вiдомчу пожежну

шсw№564

Порядок фущiонуваны дофовiльноi

охорону
пожежноi охорони

2.5

ШКку № 1788

Порядок і правила проведення о6ов'язкового
сг1ракування Iщвіjlьноi вiфовiдатьностi суб'сктiвг"подаоюваннязашкод`r,якамо]кебугизаподiяm

Посганова КабiнеIу Мiнiстрiв

украiПос'mноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украi'ш
Посmнова Кабiнегу Мiнiстрiв

укра'пш

вiд 1 1 л2002 р. № 956

вiд 29 jmою 2012 р. №
306

вiд о9 сiчш
2014 р. № 5

вiд 17 л2013 р. № 564
вiд 16 листоmда
2002 р. № 1788

mЁпі m 8еаріями на обГеіmх пiщіпцспіо-.-fl&mші,включаючиIюхсжовнбухонебезпечнiо6'шпmоб'ек'Iи,юспод?рсьидiшьнiстъияшхможепризвестидоаварiйею]юIiчноюiсанiтарно€пiдемiалоhчног`охаракру

26

г-№

_ 1200гпсю№2

_114/Е"тивчиннiсть`ЕёL±ГПСw№763

27

Порядок забезпечення населешя і
цращвшкiв формуваш та сIюцiалiзованихслужбцшi7шогозахистузасобамиiндивiдуальногозахисгу,11риладамирадiаIhйноiтахiмiчноiрозвiдш,дозимегриtшогоiхiмiчногокошро7Iю'

Посmнова КабiнеIу Мнiстрiв
украiни

2002 р. № 1200

Пкр71ж об схтLв m окремих територЩ яm

Постаноm Кабiнglу Мнiстрiв
унраi-Посmнова КабiнgIу Мнiстрiв

вiд о4 сфпы

украi-

2016 р. № 763

Поспаноm Кабiнепу Мiнiстрiв
укрi'ЕшПосmнова КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 березш 2001 р. N9

украi`ш

775

Посmноm Кабiне.гу ШстрiвукраiЕшПосгmноваКабiнсггуМiнiогрiвукраiшПосmноваКабiнегуМнiстрiвукраm

вiд 26 червш
2013 р. № 443вiд26чфвы

mдляmють постiйному " обов'язковому наjю вiрнiйсюновiобслуговуван юдqржавнимиаварiйно-ряIушjlьЕ"ислужбами1фзатверджешяперелiкусуб'спiвImподарювашн,галузейтаокремихтериI`орiй,якiп дляmютьпо hйному"обов'язковомуаварiйно-рятувальномуобсщrговуваIшоmдоювiрнiйосновi

28

г-№308/Еmтивчиннiсm`нi3ё±гп"№775

Пощдок сmфенш і використашя
макріалышх резервів дш запобimш,лiквiдацil-надзвичайнихситуацiйтехног€н оюiприродноюxapamepyта 1.хнаслiдкiвПорядокстворенш"викорисmшяматфiапышхрезервiвдшзапобiгашяiлiшiдацi наслiдкiвнадзвичайн хсигуацiй

29

ГПw Ng 443

2_10

гIкw№444

2.11

2.]2

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Пщдок здiйсненш навчанш населешя дiям

2000 р. № 1214вiд26жоmня

308вiд 30 вфесы 2015 р. №

г-№787

у mдзвиmйыж сIпуацiях
ПQрядок утворення, завдання m фуш$1

m"№253/ы"mчиннiстьlнiзЁмiщ

Пощдох викорисmнш захисшх споруд

Постаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

щвільною захисту (цивільноi оборош) дшюсподарськн]ькут1ьтуршх"побутовихпотреб

укра1'-ПооIаноm Кабiшгу Мiнiстрiв

2009 р. № 253вiд10березня

зашсних споруд Iщiльного захис`1у таюденшйоюоблiку

ущmi-

2017 р, № 138

ПаіIожеш про €дину держаівну сисггему

Посmноm КабiнеIу Мiнiс'Iрiв

Iщвіі1ьного захис1у

вiд о9 сiчш

украiЕш

2014 р. № 11

Щю затвфдженш пфе7Iiку об'сктiв, що
швежать суб' ск:mм господарюванш,IцюенгуваншякихздiйснюстъсязурахуmшямвI"огiнженфноггехIhчнихзаходiвцшiльногозахис'1у

Пооmнова Кабiнс7гу Мiнiс'грiв

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

ПщдоЁ фmнiзацii m кроведешя
Iчюфесійноi mдготоыщ пiдвищеншквалiфiхацiiосновнихщцвшmвкрофесiйшхаварiйно-рящ-Е-служб

Посmнова Кабiыггу Мiнiстрiв

унраi-

2013 р. № 729

Про затверджеЕш Порядку Iроведенш
еmкуаШ у разі загрози вшкненш абовиншненшнадзвичайнихситуацiйюхногенного"природноюхаракткру

Пос"нова КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд ЗО жоыш 2013 р. №

Порядок подвшя i рееограцii декmрацiівід1овіднос`п матеріаjпнФтехнiчноi базисуб'ектагmподррюваIшвнмоmмзаконодавстmзпиmньпожежноiбез11еки

Пос"нон Кабiнету Мiнiстрiв
украi-

Порядок 1роведешш нашашя кфiвного

Постанова Кабiнегу Мiнiстрiв

1-№ 138
2.]3

Порядок шдIvтовки до дiй за прIвmчешям
орmнів упрашiнш m сшI пфiльного зашсту

вiд 19 сф1-

гпсw № 1 1

гжw№6

гпw№729

1-№841

1-№440
ШСw Ng 8 1 9

рмувань щшшьного захисту

2013 р, № 787вiд25бкрн

Порндок сmоренш, утр"ашн фонду

скrlаду " фашщв, дяльнiсть яких пов'язаmзфmнiзацiноiздiйснешямзаходiвзшпашцивiльноюзахисту
з

2013 р. № 444вiдо9жоmш

украш

украi-

учм1-

InEni норматнвпо-фавовi акш та норматmнi доIсзгиепш
Наказ ШС Унраiни

вiд о2 жоmы

841

вiд о5 червш 2013 р. Ng
440

вiд 23 жоmш 2013 р.

№819

3.1

1Ё Б.03 ,001 -2004/вт"шчиннiсm`

Тшовi норnш mлежностi воIнеmсннкiв

3.2

гптБу

Прави71а пожсжноi. безпеки в Украiнi

НаImз МВС Укрiш

вiд 30 грудш 2014 р, №14і7,зареФтроmнйуМiн'юсгiУкрiшо5бфезш2О15р.за№252j2;6бgП

3.3

Пmвша улаштvmння

Правила улаштува1шя, ексшуатацii та

Ё ШС Украiни

вiд 15 тщвш 2006 р. №

вiд о2 юiтш 2004 р, Np151,3аресстроmшйу№'кюhУкр~ш29квiш2004р.за№554/9153

\

3.4

снсяъм ранньогоJ-еш

ТСХ1ПЧНОГО ОбСЛУГОВУmШ СШ" РbЕПШЮвшві1ешяшдзвичайЕшхситуацiй"оповiщеншлюдейуразiixышшненш

288, зареютроmшй у
Мiн'юстi Укрiш05лшш2006р.за№785/12659

(в"тив чиннiстъ`Правшаохоронижmялюдейmводщ
Правша охфони жиm jподей на водшОб'СК"ХУкрiЕШПравшаохорошIжиггялюдейmЕюдщ

Еhхаз ШС УкрШиШmзЮСУкраiш

вiд о3 1рудня 200 1 р.

об'-х

№ 272, заресстрований у

№'кютi Укрiш о 1лютого2002р.за№95/6383

(Е"тш чиннiсть`нЁJgмiнх

Правша охорош жz"J-дейmводнш

об'с-х укрi-ЩювилатешоIешоi безIю

вiд 1О квiт" 2017 р. № 301

закртрова11ий у Мн'юстiукрm04травня2017р.за№566/30434

об'с"хптБ

з.5

3.6

- у сф iцивiльноюзахисгунапiдIрисмствах, ворmнiзацiях,ус`mноЕюх"mнебезпечнихфикр iяхМеюдImпрошошm

Шmз ШС Укрш

вiд 15 серпня 2007 р. №557,зареостроmЕийуhфЬсhУкршо3вересня2007р.за№1006/14273

Наmз ШС Мim[рополітики,Мiнеконоhки,Мiненологii.

вiд 27 бфезш 2001 р. №73/82/64/122,зареытровашйуМiнJюстiУкрШ]Оквiтш2001р.за№326/55]7

Наmз ШС Украm

вiд о6 сфпш 2002 р. №186,зареелтюванийуМiн'юсhУкраiни29серш2002р.за№708/6996

шця з триmлого зберimнш засобіврадiацiйною"хiмiчногозахисгу1н

Еhmз МНС УкрПш

вiд 161рудня 2002 р. №330,за|юсстроmнийуМiн'юсhУкр1шо4бфезня2003р.за№179„500

с'1рущія щодо утр1"ашя захисних спq]удцившьно1обфошIумкршйчасп

Шхаз ШС Укрm

вiд 9 жоmня 2006 р. № 653,

мсюдm

зува сліднів вигшву(вшиду)небезпечшххiмiчнихречовшприаварiжmпромиеловихоб'с]:тахiтранспорqiмсm

прошозуmш ХНОМсюдшспостерыень

3.7

3.8

дщ спосп`фежеш, щодо ощЕшрадiацiйноi"хiмiчноiобстановшhстру`

1Нкрунщя з тршшого
зберimшIяIнкрукцiя щодо

3.9

утримання захисних

закыгровашЫ у Мiн'юопУкра±шо2jlистоmдр20o6р.за№1180/13054

спорудПравша наданштехнiчнихумовПjlанреагуmшя на
3.]0

равн71а наданш техшчних умов доiшенерноюзабезпечешяоб'епабудiвнщващодопожыноimюхноI€шоiбеелекипJ]

укра1ш

вiд 14 листошф 2013 р. №
771,зареескришйУМн'нmiУф.ни22листоImдв2013р.за№1988/24520

Наказ держатомрегушоЕшш,шс

вiд 17 трвы 2ф4 р. №87#і],зарс"троmшйуМн'кютiУкрiш10червня2004р.за№720Л)319

шmз дфжбуду укрm

вiд о3 1рудш2002р.Jlo88

Шmз Мнрегiоку Укрi'ни

вiд 31 жоыш 2016 р.№287

фжавш удіыльm нфми.1нхекрно-технiчIhзаходицивiльноI`озахисгIу(Цивijьноiоборони)п

Шmз Мнбуду УкрIш

вiд о4 серш 2006 р. №274

равипа пожежноі безпеки вацюцромисловомукомшIексiм

Наказ Мmкрополi-,шс

вiд о4 Iрудщ 2006 р.№730Л70,заре€строванийуМн'юстіУхраiш05квiш2007р.за№31З/13580

стодша ]деншфікащі поrгенцiйнонебезпечнихоб'ектiвд`б`

Наказ ШС УкраЁш

вiд 23 j-ю 2m6 р. № 98,заресстрованийуМн'юсhУкраПш20бкрш2006р.3а№286/12160

mвш уд)еелыI] норші УкряmL СисfюшпЕю-эвешююзарпютудmЕнiбудiвелъFlilкршіУiрmЦх та

- кргhцу утра"

вiд 13 Jштоmш 2014 р.

Наказ д-.г]dстdудувагш Уfраm

вiц27.06.9бр.№117тавееф;fdвдiюmназоі[№136ЩО6.08.97р.з01.О1.1998D

НаЕюМfdс-ареіiоmшююрозшпкуmФдiнqщ-ухраm

вizі 27 ткрвш 2008 р. № 269, чиниийзоlcim2009р.

ШазhШhстррсIвзреmвяшююрозuпку,будiвшпфатаппюmюцmшююIшюдяосmаУіоэВпI

вiц о8 Шш 2013 р. № 1З3, чиЕшdiзо1сitш2014р.

ан реаIуmшя на радіащйнi ampuд'б'

з.1]

радiацiйнi аmрii.дБНВ.11-7-2002

3.12

(Егпютш чиннiсть`

Наказ Мiнiсттс" оборони

ержавm удівельш нфми. Захист відпожежi.Пожежmбезпекаоб'аЕстiв

будвнщIm
наЕамiЁхдБНВ.1.1-7:2016дБНВ124-2006

дфжавнi Фудimльнi норmПожежнабезпекаоб'сггiвбудiвнщшад'б'з.13

з.14

ЁВО10572006/200МстодmiдеIггифiкацil-

3.15

шодЩВ.2.5-56:2014

з.16

з.]7

ШВ.2.2+97

ф-дОШdJЁзаkпадhL
3.18

дЫУБВ.2.5-38:2008

з.19

дЩВ.2.5-74:20lЗ

. д-спору"наIФаt,адъFqmу

стацzщ краm lЕmеFкрие общдnшtф#iспорудw.шщrшпшбИЩ]фдmdбудiвельFdIкршіУЦраmВQщяЗоЕFШ Nmi та сIкрудI. СkFюшi IюпоalаеЕшг--дшавFhбудiеелнdкріоtУкроmПшелщоб

з.2о

Щ В.2.5-28-2006

з.21

пран-уJЕшцуСіmК"7С]ЩООВОК

е лндFЕашФдfбqdвiсгRкудПmодFіеiфтуtmефіiшеmщnмJt,
уmшгуеаmf еленгроусmFюm Гjm 1. 7Зазеіtшшiза]ФIсFdзахцzцгеmmобеле"

№ 312,чншtiзо1.07.2015і)

Наказ hШфс" фідшшфа, фхiгектуриташ]mюmцmшmтогосіщрgр" зукD"вiц і5 травш 2ООб р. № іб8, чнншdi01юЁ2006р.
Накэз h&фсmз mіша та кргеп"

вуЕрdl" iд 28 серш 200б р. №ЗО5

