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Акт № ,з
смаденийзарезультатамипроведенняплановоГ(позаплановоРперевiркищодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеш
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або ре€страцiйIшй номер облiковоi. кар" 1шатгша податкiв фiзичноi. особи - фисмця, або сфiя та
нрмф паспорта (щ фiзшЁ осiб, якi чфез своi. релiгiйh пфеконання в установленоку порядку
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(мiсцезнаходженш/мiсце про"вашя суб'€кm господарювання, номер телфну,

фжсу та а`креса елеIгIронноi пош")
Пфевiрено: б ±=да за адресою: днiпропетровська область. Солонян`ський'
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розташуышня)
СтуIhнь ризику суб'екта господарювашя з урахувашшм (8дресн)
значеш
крийытного ризику вiд гровадже1шя
господарськоi. дiятIьностi у сфкрi техногешоi. та пожежноi. безпеки
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рмацiя про провед я пеенн
рев1Розпорядчiдокумешищодоздiйснюваноiпер€вiрш рки.Тип здiйснювано.]. перевiршпланова;/позапланова.

Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiным дСНСУкра.і.ниуднiпропскровськiйобл.
ПОсвiдчены на перевiрку вiд «О1» червня 2018р. № 42

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiрки
01

число

I06Iмiсяць

l

2018Iрiк

заве рше06ння перевіі]ки2018
08

05

години

число

12

мiсяць

рiк

години

Особи, якi беруть участь у проведеIшi перевiрки:
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I!=Ш±IУIlЕНIВ » СОЛОНЯНСЬКО1 РАйJIЕР)i{;1дМiНIёi-ЁiЁf -йа]QаDова I.JI.
кретi особи:
(псюада, црiзвище, iм'я " по батьковi)

/ не було взагалi

1Панова

анiпроостаIшюпе ревiI'ку. .ПозаIшановаПнебуловзагалi
/булауперiодзо5.11.2017р.по10.11.2017р.Акгперевiркивiд10.11.2017р.№61Розпорядчийдокумешвiд«~»~.20щ. № ~виконанийП,невиконанийv'

пЕрЕл1к 1штАнь щодо провЕдЕЕшя шрЕв1рки

9.1

9.2

14. дотрнмання вимог пожежно.1. безпеки пiд час проведеннвогнев11х,фарбувальнштабудiвельно-монтажнIIхробiтНовебдiвшщвокя
у
14.114.214.3

+

гюздiл VП IШБУ

+

Wшст 21 tюзпiлv 11 mШ5У

+

пvlшz 1. і - 1.5 глави 1 гіоздiлv

+

нкти 2.1 -2.28 глави 2 Dознij J

+

гIvнкти З,1 -3.9 глави 3 I]озлijl`t

+

п`гнкти 4.1 - 4.48 глави 4 Dоздi]Iv

, ре онструкція, пересх;mщенш, гхэс"рращя " юшаjп,шFхэмонткриміщень,будIшкiв,спорудздiйсЕпоютьсянапiдсmвiпрскгно
й1

документацii, яка заткрджеm у встаноmеному порядкуЗаходипожежноi.безпекикрипiдготовцiтацроведеннi зварюmльш " iшжвогневихробiтвiдповiдаютьвимо"норматиышдокументiвЗаходипожежно..б

вiдIIовiаходи

і ез1юш при mдготовщ " кроюдеIm фарбуmlьЕшх робідаютъвимоIuмнфматЕшнихдокументiвпожежноi.без т

vll п1-1Бу

vn пгшу

пеки 1ри шд1"овщ m 11роведешп робот з мастиками,шеями"iшимиподiбнимигорюч"иречовшамийматерiаламивiддовiдщот
14.4

ь

вимоmм норматившх докумешшЗаходипожежноi.безпекикрипiдготовцi " проведеннi будiвельно-монтажшхбiтвiдповiдаютьыпюI"норматюнихдокументiвхоп''бе

ди ожежноі зпеЕ:и у прфmній документащі щодо застосуmншпожежноттехнiчноl.класифiкаIЬi.вiдповiдаютьв"о"норма"шх
документівзах

Vn ппБу
vll 1пБу
пушг 2 час'гиш1 першоi.статh67КЦЗУ,пуЁ2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(Еmативчиннiсть)назамiщодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

.. б

14.5.1

+

оди 11ожсжноі езпеки у цроекmй докумен1ащі щодо обмежешя
іюшчренчя пожежi мiж будщmми вiдповiдають вZ"оI" нормативних

щінкг 2 час'1иш першоiстатгi67КЦЗУ,пу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002±чиннiсm\назамiнvпуЁ5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

докумеЕmвза
14.5.2

+

ходи пожежноі безпеки у кроек"й докумешащі щодо обмежешя
11ошкрнчя пожежi в будиmх вiдIовiдають вимо" норматив

пушг 2 час.шш першо1статтi67КЦЗУ,1цг-4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(вmа'пшчиннiсть`назамiшпуmи6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

докумен"з
14.5.3

14.5

+

11

аходи пожежноі безпеки у кроектшй документащі щодо забезпечення

пункг 2 частиш1 пфшоi.статтi67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(втDативчиннiсm\назамiшпункпi7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016

безпечно1 еmкуацil людей вiдповiдають в"o" нфмафних
докуменпвзах
14.5.4

+

оди пожежноі безпеки у 1роекгній документаціі щодо забезпеченш
гасінш 1Iожежі m проыдешш пожежно-рятувалыIих робiт вiдIовiдають

пункг 2 часгиш пкршо1.статгi67КЦЗУ,пун-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002aImчиннiсm)назамimпуЁ3.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

вимогам нормативних документів
4.5.5

+

Заходи пожежноі безпеш у прыктшй документщ~ щодо основних

пункг 2 час.гиш першоi.статгi67КЦЗУ,пу-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002а1шчиннiсть\назамiшпун"-9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

ішенфно-технiчних засобiв захисту вiд пожежi вiдщовiдаюIъ в"оI"

нфматшшх документiв
4.5.6

+

Частина Ш Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення I територiй вiд надзвичайних cIIту+а цiй
щл- 1 - 4 пФеhкуоб'hв,щоналежатьсуб'сшамгосподарювання,

1. Виконання вимог iнженерно-технiчнш заходiв на об'€югах,
проектування якш здiйснюсгься з урахуваI[ням iнженернотехн[чнш загодiв цнвiпьного зашсту

прфктуваЁ яш
ді1юню€1ъся з урахуваш1ямвимогiнженерно-технiчнихаходiвцивiльноюзахику,ПКМУ№6,

I_

I

пiцпуm 1.9 дБН В 12`

I

цункт 3 Пфядкуjдешифiкацii.таоблiкуоб'скhвпiдвщеноi

2. Провелено iдентифiкацiю об'скm пiдвищеноi небезпекн

+

I

небезпеки, ПКМУ № 956пуш9частинипершоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуmншбезпекиоб'ектiвпiдвищеног

З.ЗдiйснеIIодешаруваннябезпекиоб'скгiвпiдвищеноТнебезпеки

+

ки, № 956пушг1Пошдкукроведешяобов'язковогострахуваншцивiJъноi.вiдповiцальностi,ПКМУ№178 ,пу-

4. Пров€дено обов'язковою стіркування цивhьноi
вщповiдшьностi суб'сктiв господарIовання
.9.5 птБ10частиш пфшоi

5.РозробленопланiвjlОкалiзацIiтаіIiквiдацii.наслiдкiваварiйна,
am 20,пуш 2 частт"фшоi.статгi130ЦЗУ,ста"11ЗУJЧ:о2245

об €кгах пщвищеноi. небезпеки6.Забезпечснопрацiвникiвоб'сmа засобамн к"еmивного та,,

+

]нднвідуаj[ьного зах]]Lс.[у7.Розмiщеноiнформацiю про заходи безпекн та вiдповiднуповедiнкуIIаселенняуразiвиникнснняаваIi

пункт 2 часЁ пФшоістатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБ

+

I
+

р8.Органiзацiятазабезпечен яевакуацiйнш загодiв

nym 3 частини першо1.
пункг 4 часпш пфшоiстатh20КЦЗУ,часша 9стаггi33КЦЗУ

+

9.Створенооб'€ктовiФормуванняцивiльноюзашс[утанеобхiднуя~шфуIIкцiОнуванняматерiально-технiчнубазу,забезпеченоготовнiс'Iътакшформуваньдодiйзапризначснням10с

пуЕш 5 часЁ першо.і.статh20,стапя26КЦЗУ,nym3Г1КМУN9787
+

. творено диспетчерську службу на об'сmi пiдвищеноiнебезпеки

пункг 6 часттш пфшоiстатh20КЦЗУ,додаток 1 доМетоjшшоз
+

I

про уваш1яnym8часгшипершоГстатгi20КЦЗУ,статгя40кцзу,шw

11.ЗдiйсненонавчанняпрацiвннкiвзпитаньцнвПьногозахис1уу
тому чис.Ii правиjlам тешогенIIо.і. безпекн
'

+

nym 1 1 частш Iкршоi.статтi20КЦЗУ,пу-5, 6ПфщкуздiйснеЁнавчанынаселеншдiямунадзвичайЁситуацiях,ПКМУ№444

12. Проведено об'сповi тренувшня i навчання з питань
цнвшьного зашсту13.ЗабФпеченняаварiйнорятуваmьного обслуговуванш суб'скгiв'юсподарfОвання

+

I

пуIш 1 2 часпш пкршоі
+

ста" 20га ста" 133 КЦЗУс.m"32,пункш15,1ас`1шипфшоістаттi20КЦЗУ,наказМНС№653,пункг24ПКМУNQ253ативчиннiсть\

I

14. Забезпечення дотрнмання вимог законодавства щодостворення,зберiгання,утримання,Облiку,використання тареконструкцIТзахIIсншспорудцивhьногозашсту

ч
+

наз

I

.

ПКМУNgl38

nym 18 час"ш1 пфшоi.статгi20КЦЗУ,ста`гн98цзу,бзацшостIйгvнкту4орядкустворен яiшорис'IаIп яматеріа]швi "запобiгаЁ,квiдацi надзвичайни туацiйтехноген ог iкродноюхараюеруmЁЕаслiдкiв,ПКМУ№308mативLЁЕ Ёф

капвсн

] 5. Створено об'снгговий матерiаjlьний резерв для заі]обiгання таiквjдац]iнаслiдкiвнадзвнчайншситуацiй
+

на
замi
абз
чманgгвертий пункту 3 Порядкустворення"використаншткрiаTшшхрекрвiвд"апобiгаIшяiлiквiдацii.аслiдкiвнадзвичайш
з

сищацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'сIггi пiдвищено.і. нсбезпеки автоматизованш
с11стем раннього виявлення надзвичайнш сIIтуацiй та систем
оповiщення та забезпечено ~іх працездатнiстъ

статгя 53 КЦЗУ
+

17. Забезпечено виконання вимог законодаЕства щодо охоронижипчлюдейнаводнигоб'€кгах

пункг 1.1 Правш охорошжиIтялюдейнаводнихоб'екж
+

Пояснешя. до позначень, використаних у перелiку питань

«нi»

- так, вшонано, дотримано, відповiдае, 1рисутн€;
- нi, не вшонано, не дсу1римано, не вiдповiдае, вiдсутн€;

«ш>

-невима1`астьсявiдсуб'екгагсюподарювашя(фiзичноi.особи-hдкрищя)/об'скI`а,щопфевiряеться;
- не кревiрялося на суб'Gкгi господарювашя Ф фiзичноi. особи -пiдприемця)/ об'екh.

«таю>

«нв»

ОПИС ВИЯВЛЕШХ ПОРУШЕНЬ
НОрмативно-правовий акг, вимоm
якого порушено
Ngз/п
позначеЁНОРМаТИВНО-правовогоакта
детальний опис виявленого порушення
реквiзити норми(пункг,стапя)

роздiл V п.2.1,

1п1Бу

КОМУНАЛЬШИ ЗАКJIАд оСВПИ
«пис
сысА с ш I-1I1 ступЕн1в »Вiдсутнiйзовнiшйпротиженийрезфвуар, с:аме.«Поженiрез куариповнiбутисhравйшu
і утримуватися таким чuном, щоб забезпечити
безперешкодний
заб ip
в оди
пожежниш

1.

автомобi]"и».

роздiл VI,

п. 8, додаток 2

1п1Бу

по за]шадамосвiти

Кабiне'ги закладу не в повнiй мiрi забезпечено
первишими засобами пожежогасiння, а саме: «Усz.
будiвлi закладiв та установ мають бути забезпеченi

первинними
засобами
пожежогасiння :
вогнегаснuками, ящиками з пiском, бочками з водою,
покривалат з негорючого те:плоiзоляцiйного

2.

матерiалу,
Роздiл V п.1.2роздjлvlп.6п.7.2.табШ«А.1»додатку«А»,п.5.1.дод.(d5»,таб.«Б-1»

ш1Бу,1щш-ш-'б-шзшощЬ"усIаm

пожежними

вiдраш,

совковши

ЛТР9Щ9±!l±i!!l!!!±±4Гі_ожежнuмiнструментом».Будiв]Iюнеобладнаносистемоюпротипожежного
захисту (системою пожежноi. сигналiзацii., системою

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщеIшя щэо пожежу), а саме: jГуЭ%#к#,

примщення та споруди повuннi обладнуватися
системами протипожежного зсжисту вiдповiдно до

сЕюш"анh
уфнш".осшiнzщуф15.082016№974,вIф'уф08нЁЮ16р.заNg12 9V2В59(далi-1ПШУпозам дамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

дБНВ.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежного

1п1Бу

Не виконано з'€днаIп1я жил елеккричних проводiв

захисту».

3.4.

Роздш IV п.1.6.

паяЕшям, опресуванням або затискачами в корид\
та в ди1ячих групах будiвлi доппdльного навчальm
закп:аllэі,

aL саме..

З'€днання,

вiдгстуження

т,

окiнцювання жил проводiв i кабелiв мають
здiйснюватися
за
допомогою
опресування,
з_варювання, паяння або затuскачiв.Будiвлянеоблашанасистемою оповiщення про
5.

Роздjл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5.1 ; додаток Б,

1п1Бу

1ШУ по замадам пожещr та управлiння евакуюванн" людей а саме.
освiти
дБНВ.2.5-56:2014

Роздiл Ш п.2.22.ст..20п.4.3.РоздiлШп.2.31.

споруди повинн i
пр;;э;ішпожежного

захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Систем

табл. Б1, п. 5.1
6.7.8.

«d5удuнки , примiщення та
обладнуватися
системат

ппБу

П±Р9Р!±9З!±±ежногозахuсту».

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником який
встановтпюетъся на фасадi будiвлi або iнших вишж
місцях з освiтлешям у темшй час доби, а саме:

«Будинш та iншi об'скт мають бути забезпеченi
а_дреснuмu вказiвнuкамu (назва вулщi, номербудинку),встановлениминафасадсuбудiвельабо

iнших видних мiсцях i освiтлюванuмu у темний час
добu».

кодекс
Працiвнши об'ск1у не
цшLJтьногзахистуУкраi.ни«порядкзабепчняаселняiосбвгосмадунево€iзваIшхформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзашсту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкраi.нивд19.0820№120«1Ьавилтехног i.безпиусферiIщвльногзашстунапiдри€мствж,органiзцях,установктан ебзпшжтериоiях1пБу iцдивiдуального захисту.

Роздiл Ш п.9

п Бупозакладамосвiти

забезпеченi

засобами

Шляхи евакуацii. не забезпеченi евакуацiйним
освiтленням. Свiти7IыIики евакуацiйного освiтлення
повинш вмикатися з настанням сутiнкiв у разiперебуваннявбудинкулюдей,асаме:ttС*оdоGI.

іUіткu,

внутрiшнi вiдкритi та зовнiшнi сходu,

коридорu, проходи та iншi шлfш евакущijt мають
бути
забезпеченi
евакуацiйнuм
освiтленнм.
Свiтuльники евакуацiйного освiтлення повuннi
вуцкатися з настанням сутiнкiв у рсвi перебування в
будинку людей».

Перелiкпитаньщодоздiйсненняконтролюзадiями(бездiшьнiстю)посадовихосiб,
u
__ ___ __±____
снеЁ перевірки
уповноважених на здіиснеI1Iш пс|]€I]ішш(заповнюстьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами
суб ' €" господарювання)
Ngз/п

Питання, що пiдлягають контролю з боку суб'скга

господарювання

так

нi

нв

Про 1роведення шIаново.f перевiрки суб'ек'm господарюннш письмово11опередженонеменшенiжза10календарнихднiвдо.і-і.початкvПосвiдченшmпроведешяперевiркитаслужбовiпск>відчеш1я,що

нп

НОрмативнеобГрунтуЕ"нячастиначетвет7тасггаттi 5 ЗУвiпо5квiтш2007t].N877

4,

1

частина п'ята сmтті 7 ыа"1ОЗУвiпо5квiты2ОО7D.N877

засвiдчують осiб, що проводять Iкревiрку, предявлено

2

U/
частш1а п ята статп 7, абзацитретiйmшостий€=±Ё±jQLЗ2:вiло5квiтш2007t>,N877

Копiю посвiдчення на пкревiрку надано

U/

3

Пеlюд початком здiйсненш перевiрки особащ що здiйсшоють
4

5

кревiрку внесено запис кро перевiрку до вiдювiщою журналуб'шя(зайогонаявносгi)
cv €ігга 1осподарюваПiдчаспозашIановоi. перевiрки з'ясовувалися лше тi пиmння,

частина шанадііята статh 4

L/

ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N 877

часттша пеDша статп 6 3У вiн05квiтня2007D.N877

mобхiдЕhсть перевiрки яких сmла пiдс"вою дпя П здiйснеЕы. У

посвi дченнi на здiйсненш позап]1аново1 пфевiрки зазначено пигання,
що € пiдставою дпя здiйсненш такоI перевірки

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
таскл еногоакгапе еві ки
Ngз/

Опис пояснень, зауважеш або заперечень

It

I
I
I

I
I

бо

'й ш1м

Цей акт перевiрки сmадено у двох IIримірнmх, одщ з яшх вручаmся крівЕшку (шаснику) суб €m господарюmш а уповЕоmжешособi,адругий-залшастьсяворmнiдСНСУкраiни,посадовiособиякогоздiйсшовализахiддфжавногоmгляду(конгроm).

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi

Посадовi особи органу дСНС Укра.hи:
Головшй iнспектор Солошнського РС
ГУ дСНС УкраШt у днilропе'Iровськiй областi
МайQР__QЩУЖбИ ШiЛЬТпОiОа)ЗаХИСТУ

__

(прiзвище, iм'я m по батьювi)

Посадовiта/абоуповновженiособнсуб'сmагосподарювання,iншiособи,присутнiпiдчасздiйснення заходу:

(крiзвище, iм'я та п батьковi)

(посада)

ПрmdрI][Iш цього акта перевiрки отримано

Jдб » __Ё

2018р.:

_LLL^гjэшL
(прiзвще, iм'я та по

Вiдмiткапровi"овупiдписашя/отр"ашя(необхiщепiдкреслиги)посадовимита/абоуповноважеЁи
особами qуб'€кта господарюваш1я цього акга пФевiрки
пр-hтса. У вшадку наявностi в актi вiдомсх;тей. що с7гановлять служ бову або державну mаtlшпо, йомуможе бути I1рисвосно вiдповiдшй гриф
секретнmтi або о6межешя доступу.

11ЕрЕш

Ng

з/п

нормативногправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки
ПозначеЕшя
Назва нормативно-правового
Затве|іджено
нормативноаша
вид норматmнодата та номер
правового аша
правового акта та
нормативноназва от]гану

А

2

1

правового акта4

3

Заюнн УкраШ

1
1.]

зу № 877

«Про основнi засад1 дкржавного mIшду(контролю)усферiгосподарсько1дiяльностi»

Закон Укрiш

вiд о5 квiтш 2007 р.№_!_8п1-N

1.2

к1ру

Кодекс цивiльною захисту Укра1.ш

кодекс

вiд о2 жоmш 2012 р.№5403-VI

1.3

зу № 2245

«Щ>о об'скm пiдрищеноi небезпеш»

Закон Украiш

вiд 18 сiчш 2001 р.No2245-111

1_4

ЗУ Ng 15/98

«Про захист ]1юдIш1 вiд вшиву iонiзуючого
вш1ромі1повання»

Закон Укрiш

2
2.1

гIкw № 956

2_2

шmNg306

2.3

2.4
2.5

2.6

2,7

Посганфн Кабhету Мiвiстрiв УкраШн
Пос"ноm КабiнеIу Мінiстрiв
шдвшценоi небезпеки
украiш
Порядок iдентифiкацii. та облiку об'сктiв

Кригфii,

за

ягкими

оцiнюсгься

ступiш, Пос'mноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 1 1 лш1ш
2002 р. № 956

вiд 29 jютого 2012 р. №

ршику вiд кроmджешя юспод?рсьноiдiяльностimвизначастъсяпфiодичнiстьздiйснен яплановизаходiвдфжавногонапіяду(контротпо)усффiтехноI€н о1тапожежноiбезпеки

унраi-

пкю№5

Тшюве положешя 11ро вiдомчу пожежну

Посmнова Кабiш7гу Мiнiстрiв

укрI-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

1-№564

Порядок фушIdонувашш добровiльноi

Посmноm КабiнеIу Мнiстрiв

вiд 17 л-

укра1'Еш

2013 р. № 564

Пос'mноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 16 листопада

ПКЮ № 1 788

г-№1200

гпсw № 1214

/в"тш чиннiсть`назаыiщПКМУ№763

2_8

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15/98-вр

ГПСw № 308
/в"" чиннiсть`ЕЁJ2ащГПСWNg775

охкрку

пожежноi охорони
Порядок i правиm проведення обов'язtсового

страхуванш щDіjъноi вщIювiдаjтьностi суб'еістiвгосподарюван яmшкоду,якаможебутизаподiянапож"мI1та mріяминаоб'скгахпiдвIщеноiнебезпеIщвключаючипожежовибухонебезпечнiоб`жштаоб'скщюсподарсыmдiяльнiстьmяшхможещ]известидоаварiйеколоhчноюiсанimрно€Ihдемiологiчногохатmкру

306

украi-

2002 р. № 1788

Порядок забезпечешя населешя i
працiвникiв формуваI1ь " спецiалiзоmшхслужбцmiльногозахистузасобамиiндивiдуальноюзаэшсту,припадамирадiацiйноi"хiмiчноi.розвiдки,дозиме1ричноюiхiмiчногокошроjlю

Постанова Кабiнегу Мiнiстрiв
укра1`-

Перелiк об'сктiв та окремих криторiй, якi
ШдЩIЪЮТЪ ПОСТiйНОМУ m ОбОВ'ЯЗКОВОМУ Надоювiрнiйосновiобслуговуван юдЕржавн"иаварiйно-рпувальнимислужбамиПроз8твфджешяперелiкусуб'екгiвюсподр юин я,галузей"окремихтерmрiй,якiп д яmютьпосhйномуmобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобслуговуван юmдоговiрнiйосновi

Постанои Кабiнету Мiнiстрiв
украi`-Пос"нои Кабiнету Мiнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жоmш

украi-

2016 р. № 763

Пщдок сmqрены i вшфис'mшя

Посrmнова Кабiне`іу Мнiстрiв

макріалышх рекрвm дш запобimшя,лiквiдацi надзвшай1шхситуа1Ьйт€хноген оюiкриродногохарактерута ixшслiдкiвПорядокстворенштавикористаншматч>iалышхрезфвiвдшзаIюбimншiлiквiдацiі.наслiдкiвшдзвшайнихсигуацiй

укрmПос"ноm Кабiне.Iу МilЬстрiв

вiд 29 6ерезня 2001 р. №
308вiд 30 вфесня 2015 р. №

укр1'-

775

вiд 19 сфпня
2002 р. № ]200

вiд о4 серпш

Пщдок пiдmовюI до дiй за 1ризначешям

Пос"нова

Кабiнgгу

Мiнiскрiв

вiд 26 чфвня

г-№444

орmшв уIIравmнш та сшI цивiльного захисту

укр®iш
Постанова

Кабiнегу

Мiнiстрiв

вiд 26 червы

2.11

гп" Ng 787

ПОрядок утворення, завдрнш m фушцil"

2.12

1-№253

/в"тив чинhстъ`ЁЁ_

формувань цивільного заэшсту
ПОрядок викорис`Iання захисIшх споруд
щвільною захисгу (Iщiльноl. оборош) дпяюсподарськmькультурIшхmпобутовихпотреб

ГПЮ № 138

Порядок створены, утр"ашн фонду

2.9
2.10

ГПСh~ N9 443

ПQрядок здiйснены навчашя населены
дям у надзвичайних ситуаціях

захисних споруд цивiльного захис'гу та

2013 р. № 443

укfюши
Посmнова Кабiнегу Мiнiстрiв
украilш
Пос1анова Кабiжгу Мнiстрiв
укра1IшПостанова Ка6iнеIу Мiнiстрiв

укра1ни

2013 р. № 444

вiд о9 жоЕтш
2013 р. № 787

вiд 25 бкрелш
2009 р. № 253вiд10березня

2017 р. № 138

2.13

2.14

2.15

шсw № 1 1

1-№6
I-№729

Iюденш йою обhку
Положе1ш Ipo €дину дкржавну сисггему
щшільною захисту
Про затвфджеш1я перелiку об'сктiв, що
шлежать суб' жгам господарюванш,Iкреггуванняякихздiйснюс'Iъсязурахува1шямв"огilшенерно-технiчнихзаходiвцивiльногозахисту

Порядок орmнiзацiі- m I1роведеЕшя

професiйноl. ni дгоговш, пiдвщеIшнквалiфiкацilосновнихпращвникiвпрофесiйнихаварiйно-рятушьнихслужб

2.16

2.17

2.18

ГПСw Ng 84 1

1- Ng 440

гпw№819

Про затвфджешя Порядку Iроведенш

Пос'mнова Кабiнегу Мiнiстрiв
укра1ни

Посгmноm Кабiне.гу Мнiстрiв

вiд о9 сiчня
2014р.вiдо9сiчня
№11

укрi-

2014 р. № 6

Постаноm Кабiне`Iу Мiнiстрiв

вiд о2 жоmш

ущmi-

2013 р. № 729

еикуацil у разi загрози виникнены абоыршшеншImдрвиtlайшхсIпуацiйтехногснногоmщ>кродноюхараггеру

Пос"нова Кабiнсггу Мiнiстрiв
укрiЕш

вiд ЗО жовгш 2013 р. №

Пщдок подання i ре€страцiI декларацii
відповіднсюп матеріальноJтехшчноI базисуб'сшагсх3подарюшш1явимогамзаконодрвстmзIImньпожежно1безпеки

ПосIаноm Кабiшгу Мнiстрiв

вiд о5 чфвш 2013 р. №

Пфядок проведешя навчашя кфiвною

Постанова Кабiнегу Мнiстрiв
украши

скпаду m фахiвцiв, дiяльнiсть я]ш[ шов'язаmзфmнiзацiфiздiйсненнямзаходiвзшташцивiльноюзахисту

украilш

841

440

вiд 23 жоыня 2013 р.

№819

Iншi ЕIорматшшошравовi акш та пот.матнвпi до"НаказШСУкраіеI]тн
~ш

3
3.1

НА1Ш Б.03 .001 -2004/в"тнвчшнiсть\

Тшовi норми належностi вошеmсникiв

3.2

1шу

Правила пожежно.і. безпеки в Украiнi

Наказ МВС УЩш

вiд 301рудщ 2014 р. №1417,зарескроmЕпйу№'кхmУкраiнио5бфезш2015р.за№2:52l2fJбfJгl

Правила улаш1уваны, експлуатаШ та

Наказ ШС Укрiш

вiд 15 травня 2006 р. №

3.3

Правша улапггуиш1я
сисгем ранIъого

вияшеш

/Еггmтив чшнiсть`
з.4

Правша охорони жи"
людей на вод1их
об,-х(вттmтm чиннiсть\

наJз_

Правша охорони жmялюдейшводнш

технiчного обслуювуmны систем раннього
вшвпешя mдзыmайIшх ситуацiй та
оповiщенш jподей у разi ix виш1шення
Правша охорони жи1тя людей m водIпIх
об ' ы"х Украi.ниПравшаохоронн жиIтя людей на водЕшх

вiд о2 квiтня 2004 р. №151,за|юакрванийуМ'юсhУкра.1ни29квiтш2004р.заNg554/9153

288, зарефц>овашй у

Мiн'"тi Укр1ни
05 лшш 2006 р.за№785/12659вiдоЗгрудня2001 р.№272,зареФтровашй у

1йказ ШС Укрi.ШНаmзh"Укра1ш
Мiн'mтi Украiш о1лююго2002р.за№
95/6383

Об'ытахУкра1.ш

вiд 10 квiтш 2017 р. Ng 301зареестрованийуМiн'юстi

об-х
3.5

птБ

украi'-04травня2017р.заNo566/30434

Правипа тешогенноi безIюкZI у сферi

Наказ ШС Укр1.ш

фільною захиогу m пiдприсмствах, в

557, за|юсскроmшй у

орmшзащях, устаноmх та на небезпечних
тершорiях
3.6

мсюд"

IцюгнозуmшIя ХНО

3_7

Методт" спокржень

Мiн'юстi Укра1ш о3
вересш 2007 р. за №1006/14273вiд27бфезня2001р. №

Мgгодша 1ро1нозувашя наслiдЕhв ви]11шу
(вIшду) не безпечшх 7hмiчних речовш1 1ри
аваріях m промислових об'скгах i транспортi

Мiнекономiщ Мiнекологii

МетодIша споогкрежень щодо оцiнки

Шmз ШС Укрiни

Ihказ hШС МiнаIрополiтишz,

IЕIскрукцiя з трZЁого

3.10

Шmз ШС Укрi.ш

Iнструкцiя щодо
утримання захиснихспоруд

Iнструкцiя щодо утриманш захисних споруд

Наказ ШС Укра1.ш

вiд 9 жовтш 2006 р. № 65З,
зарефтроmшIй у Мн'юстiУкраiнио2листоmда2006рза№і180/13054

Правша наданш

Правиm над?нш техн]чних умов до

техшчних умов

ilженерною забезпеtlешя об'€кта
будiвнищва щодо пожежноi та те>шогеIшоi

Наказ МШсгероIва оборони
укра1-

вiд 14 jшстоmда 2013 р. №

П]1ан реаIуmш на

щільноi' оборони у мирний час

План реагування на радiацiйнi аmрii.

вiд 16 1руды 2002 р. JЧLо

330, зареeтроmний уМiн'кхhУкраiшо4березш2003р.за№179Л500

771,заресскрmЕшйу

№'юстi Украiш 22

без11еки
3.11

вiд о6 сф11ня 2002 р. №
1 86, зарефтроиний уМiн'юсгiУкраiш29сершя2002р.за№708/6996

Iнструкцiя з трzшалого зберimlш засобiв
радiацiйною та хiмiчноI`о захисту

збфimшIя

3.9

73/82/64/122,

зарфтровашй у Мiн'юстiУкрi`ш10юiты2001р.заNo326/55і7

радщцiйноi та хiмiчноl. обсmновші

3.8

вiд 15 серш 2ф7 р. №

листопада 2013 р. за №1988/24520вiд17травня2004р.№

Наказ держатомрегулювашя,

шс

радiаdйнi аЕкрii

3.12

дБН В.1.1 -7-2002

/ЕЁтив чиннiсть`

дщнавнi будiвельнi нормIL Захнст вiд
пожежi. Пожежна безпека об'нгhв
буд,вншп"дкравнiбудiвегIьнi нфми.ПОжежmбезпекаоб'€кгiвбудiвншцва

Еа3gмiнr

Наказ дфжбуду Украm
Шказ hGкреhоцу УкраЁни

дБН В.1,24-2006

дфжавнi будiвельнi норш. 1нженфно-

Наmз Мнбуду УкрШи

mхнiчIh заходи ц1пзільного захисту(щшLльноiоборош)
3.14

3.15

3.16

3.17

1-в.01.057-

Прави]1а пожежноi. безпеки в

2006/200

аIропромисловому комплексi

Метод" iдеmфiкацil.

Мсуюдф iдентифiкацii погенцiйно

1шо

1Ьказ МiнагрополiЁ,

Наказ ШС Украі.ш

вiд 23 люгою 2006 р. № 98,
зареестрований у Мiн' юсhУкраiш20бфезш2006р.заNg286/12160

дфжавнi будiвельнi норми УкраНш.

Наказ Мiнрегiону Украiни

дБН В.2.24-97

Сис7г"и протшожежноI`D затшсту
державнi будiвегIьнi норми УкраН1и.
Будинші та спQруди дигячих дошнiльних

Гhmз держюммiстобудуmнш

блискавкозахисщr будiвель i споруд
з.19

дБНВ.2.5-74:201З

дфжавfh будiвегIьнi норми Украiни.

Водопосmчаны. Зовнiшнi мкрежi "

сIюруди. Основш положешш Iроенуmнш
3.20

3.21

дБН В.2. 5-28-20%

Правиjш уjmшtкршня
еjіеігтроусггановок

дерmвнi будiвегIьнi нормII Украі-ни. 1нженерне
общшIанш будIIнкiв i споруд. ПрнродIе i 11пуч1іе
освiтj[сння
Правила улашIування елсісIроусгшовок. Гmва 1.7
Заземлення i захиснi заходи ег[еікробезпсші

вiд о4 1рудш 2006 р.

№ 730Л70, зареестроmнийуМiн'юстiУкрi.ш05квi"2007р.за№313/13580

небсвпечшх об'€ктiв

Гhцiонаjlьшdi с"ндарг Украiш. 1Iшенерне
обладнанш 6удшкiв i споруд. Улашуваш1я

вiд о4 серпш 2006 р. Ng

шс

дБНВ.2.5-56:2014

дСТУ Б В.2.5-38:2008

вiд 31 жоmш 2016 р.

274

украi-

заmдiв.
3.18

вiд о3 1рудш
2002 р. № 88

№287

дНВ.1.1-7:2016
3.13

87/21 1, з8рекроиний уШ'юстiУкра1.ш10червш2004р.за№720/9319

вiд 13 листоmда 2014 р.
№ 312, чиннi з о 1.07.2015р
вiд 27.06.96 р. №117 m

введенi в дiю mmзом
№136 вiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

Шказ Мiнiстфс'Iва регiоmльною
розви1ку " будiвництва Украi.ни

вiд 27 чфвш 2008 р. №
269, чЁий з о1 сiчня

Наказ Мiнiстфства реIiошльною

вiд о8 юiтш 2013 р. №

2009 р.

розвитку, будiвнщIва m

133, чинний з о] сiчш 2014

жmлово-комунальногогосподарс"укрі.ни

р.

Наказ МiнiсI`ерс'юа будiвнщгва,

вiд 15 травня 2006 р. № 168,

архiтекгури m жгггловсгкомунаjьного
юсподаDсmа УкраПIи

чи1шй з о1 эювтш 2006 р,

На"з Мiнiстерства пагшва m
снерImки Украiни

вiд 28 сфmя 2006 р. NВО5

