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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАШИ У дНП1РОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКТОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)

±±±=iтроменко,3,смт.СОлоне,днiпропетрорf=±sgр±5_2аоо,тел..(_05659')?.т1€±±

Акт№Jf5складений за результатами проведення планово.і. (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки
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або ре€скрацiйшй номф облiковоi. картки 1шатшка податкiв фiзичноl. особи - пiдкри€мщ, або сфiя та

номер паспорта (для фiзичшх осiб, якi -через сво.1. релiгiйнi переконшя в устшовленому- 11Оряжу

вiдмовиIIися вiд прийшпя ре€страIdйного номФа облiково.і. кртки 1шатгша податкiв та повiдоми]Iи про
це вiдповiдний конIроjпоючий орган) днiпропетровська область. Солонянський Dайон. с. ЧеDвоний
Маяк. вул. Центральна. будино_кi2 тел.
(мiсцезнаходженш/мiсцс прожIваны суб'еж:Iа господарюваmlя, номер mлефону, ф8ксу та адреса елеккронноi пошти )

Перевiрено: бj±дiв_ля за адресою: днiпропетровська об-ласiь: -Со-лонLсь-йй--Ъ-;й-6-L, с. ЧеDвоний

маяк

альна
(назва об'с" перэвiрки (об'€пiв) адреса (Qцроси) розташуmЕш)

Ступiнь ризикрr. суб'€кта господарюва1шя з урахуваншм зЕиче1ш крийнятного ризику вiд проваджеIш
господарськоі дяльностi у сфФi техногешо1. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про проведення перевi рки.

Розііоіmдчi док.умен'ш щодо здiйснювано.і. uеlіевiрки

' Т= здiйсн[Овано.і. ііеревilіIсн |планова;/позапланова.

Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНСУкра.і.ниуднiпропегIровськiйобл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червы 2018р. № 54

Особи, якi берутъ участь у проведеннi перевiрш:
ПОсадовi особ11 дСНС Укра~1ш або .h. територiаjlьноiо о-ргану:
С_о€онян____с.ршйрайоннШс_екто_l)(далiСолонян-съ"йК:)Г6лов;огоугчювлiн_шдеDжавноГс]"жйиУыrнuз
'д_алi-Головного
надзвичайних
Q_вськiй областi
влiння
(найменувашя оргшу дСНС Украі-ни)
ГГ:Е9ВШ=:НС,Пе.КТОР СОЛОНЯН:ЬКОГ_О РС ГОЛ(ОшЖщVнП::::::%н"н":Ё:йо:.: ВШеРiй Миюлайжич
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ШК.__РJIАI,_-ll__СТУПЕНЮ»СОЛОНЯНСЬКО1РАйдЕРЖАЩН1ёТРАШСавченк_оВ.М.
третi особи:
(псюада, црiзвище, iм'я m по батьковi)

ПЕРЕЛ1К 11ИТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ 11ЕРЕВ1РКИ

14. дотримання вимог пожежно.[. безпеки пiд час проведення
вогневих, фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiт
14.1

14.2

14.3

rЮ3ЛlЛ VH Ш1БУ

+

Нове будiвнищво, реконоIрукцiя, IIерефmщення, гх3ставраіЦя " капiтальний
ремонт примiщень, будиннiв, споруд здiйсшоються на IIiдставi щ>оепноi
докумен"цi.і-, яка затвфджеm у вс1аношеному порядку
Заходи пожежноi безпею1 Iри Ihдотовцi m проведеЕшi зварювалыпж та ilших

вогневих робiт вiдповiдаю'Iъ вимоmм нормапmних докумеIпiв
Заходн пожежноi безпеки при пiдютовцi m проведеннi фарбувальних робiт
вiдповiдають вимоmм нормативних докумеImв

+

гN'нкт 21 DозлLш 11 П11БУ

+

пvнкти 1.1 -1.5 глави 1 DОзпiлv

Vn ппБу
пvнкти 2.1 -2.28 г,mви 2 DозпiлTr

+

vll п1ву

Заходи пожежно.1 безпеки 1ри пiдготовId та проведешЬ робот з мастикамIь
14.4

клеями m iшmш подiбними юрючими речовшами й матерiалами вiдповiдають
вимоmм норматившс докумеЕпiв
Заходн пожежноI безпеки при пiдо`говці m проведеннi будiвельно-моIпажних
робiт відповiдаюIъ вЕIмоmм норматшних докуменгiв

пvн]с'і`и 3,1 -3.91`лави 3 DозjшIvvnппБу

+

гпгнкти 4.1 - 4.48 гUіави 4 Dозhлv

+

vll ппБу

Заходи пожежноi безпеки у кроеннiй докумешаіЬi щодо застосуваны
пожежно-технiчноi класифiкаIdi вiдповiдають вимоmм норматIвшх

пункт 2 части1ш першо.і.
стапi 67 КЦЗУ,
пу-2,1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mапт_F_чиннiсть\назамiнvодаткиА,Б,В,Г, ЕдБНВ.1.1-7:2016

до"еmв

+

14.5.1

Заходи пожежно1. безпеки у кроегmlій докумешацii 1цодо обмежены

щrнкг 2

пошкрешя пожежi мiж будшками вiдIовiдають вимоmм нормативних

частини пФшо.і.

статтi 67 КЦЗУ,

дощеmв

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`назамiнvТF5.l-5.6дБНВ.l.l-7:2016
+

14.5.2

ходи пожежноi. безпеки у проектнiй докуменгаhi щодо обмежешя
поширешя пожежi в будинках відlювiдаютъ вимоIам норматшних

пункт 2

частини

першоi.

статтi 67 КЦЗУ,

jюнумеЕгпв

пу-4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (Еmативиннiсть\назамiшщіжm6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

ходи пожежно1 безпеки у кроектнiй документацil щодо забезпечены
безпечноi евакуацii людей відповiдають вимоmм норматившж

пункг 2 часгини пq]шоl.

докумеmв

пуЁ 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /втDативчиннiсть`назамiнvпушс1и7,1.1-7.3,35zЦ5НВ.1.1-7:2016

статтi 67 КЦЗУ,
+

14.5.4

Заходи пожежноi безпеш у кроектнiй докумен"цii. щодо забезпечення
гасiны пожежi m кроведешя пожежно-рятувалышх робiт вiшовiдають

пункг 2

частиш1

першо.і

статтi 67 КЦЗУ,

вимошм норматившх докуменпв

пуI-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002чиннiсть\назамiнvпункти8.1-8.18дБН В.1.1 -7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi. безпеки у кроектнiй докуменгацil щодо основ
iнженкрно-технiчIшх засобiв захисту вiд пожежi вiдповiдаютъ внмоmм
нфмативш1х документтв

пушг 2 час.гшш першоi.
статгi 67 КЦЗУ,

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (втDативчиннiсть)назамiшщіш1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

1_4_5_6

Частина 11. Забезпечення техногенноi безпеки та захис1у

населення і тет]иторіи вщ надзвичаиних ситуаціи
пуЁ 1 - 4 Переhкуоб'€ктiв,щоналеmтьсуб'сктамгосподарювання,проектувашякиздiйснюсIъсязурахувашямвттмот`iттжет]ерт]o-техттiчттттх ,

1. Виконання вимог ilіженерно-тешiчнш заходiв на об'сктах,
проектування якш здiйснюсгься з урахуванням iнженерно-

+

технiчнш заходiв цивiльного захIIстуL'
'

'

l

аходiв Iфiльною

захисту, I~ № 6,

пiдпункг 1.9 дБН В.1.2-4-2006

пуню 3 ПорщкуiдешIфiкацii.таоблiкуоб'жтiвпiдвищеноiнебезпеюъПКМУ№956

2. Проведено iдентифiкацiю об'скта пiдвIIщено.I. небезпекн

+

nyEm 9 частшш першоi.стапi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпешоб'mвпiдвищено.і.небезпе1си,ПКМУ№956

3. Здiйснено деюIарування безпекн об'€кгiв пiдвищеноi небезпеки

+

пушг 1 Порядку проведенняобов'язковогострахуваншщIвiльноi.вiдповiдаjшностi,ПКМУ№1788,пужг495птБ

4. Провелено обов'язкового ст|іацгваI[ня цивhьноГ
вiдповjдальностi суб 'с[сгiв господарювання

+

nym 1 О частЕш першоi.статгi20,пуш2часЁпфшоi.статтi130КЦЗУстатm11ЗУ№2245

5. Розробjlено планiв локалiзацi.]. та jтiквiдаціi наслiдкiв аварiй наОб'€кгахпiдвIIщено.I.небезпеки
+

6. Забезпечено працiвникiв об'€кга засобами коі1енгнвIIого та

цуm 2 частиш пфшоi.

+

iндивiдуаj[ ьного захI[сту

стаm 20 КЦЗУ, ПКМУ №1200,гвчшcl4.3,4.6ПТБ

7. Розмiщено iнформацiю про захОди безпеки та вiдповiдну
повед1і[ку населення у разі виникнення авар]"].

пуню 3 часпIIш першоi

+

статтi 20 КЦЗУ

пункт 4 часпш пФшоiстатh20КЦЗУ,часпша 9статгi3ЗКЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заЕОдiв
+

9. Створено об'скговi формування цивiльною зашс1у та необхiдI[у
я "іх функцiонування матерiально-технiчну базу, забезпечено
готовнiс'Iъ таких Формувань до дiй за призначенням

пш 5 часггини ттершоi.
статгi 20,ста" 26КЦЗУ,пуню3ПКМУNQ787пуЕш6частиш1пфшоi.
+

10. Створено диспетчерсысу службу I1а об'€ктi пiдвищеноТ

небезпеки

+

статгi 20 КЦЗУ, додаток 1 доМетоЁогнсв
пр увашпункг8часЁпершоістаттi20КЦЗУ,статгя40

+

кцзу, гшму№443ПКМУ № 444

'

11. Здiйснено IIавчання працiвникiв з пнтань цивhьного зашсту, у
тому чнсjті правилам теrногенно.I. безпеки

- ` '_,nyIm1 1 частини пфшоi.статтi20КЦЗУ,пунк'ги5, 6Порядку3дiйснешнавчан янаселеш1ядiямунадзвичайЁсиIуацiях,ПКМУNo444

12. ПроведеI1о об'скговi треIIування i 1Iавчання з питань

цнвhьного захисту

+

1З. Забезпечення аварiйноірятувального обслуговування суб'скгiв
госI[одарюваIшя

пуIш 12 частини Iюршоi.
+

статh 20та стапя 133 КЦЗУ

статгя 32, цунк" 15, 1час'гш1ипфшоiсгаттi20

14. Забезпечення дотрIIма11ня вимог законодавства щодо
створенIIя, зберiгання, утримаI[ня, Облiку, використання та
рекоі[струкц]] захисних споруд цI[вшьного зашсту

КЦЗУ, наказ МНС №653,щ7нкт24ПКМУ№253mативчиннiсть\назамiшrIЖМУ№138
+

(

пушг 18 час.шни пкршоi-статгi20КЦЗУ,стапн98кцзу,бзацшостийпункту4Порядкус.Iворен яiикористаЁматерiальрезервiвдлязапобiган я,лiквiцацi .надзвичай1ш[итуацiйтехноген огоiприрошоюхарактфутаiх|

авсI

15. СтвореI]О об'скговий матерiаj]ьний резерв для за[]обjгаIIня та
лiквiдаціi mслiдкiв надзвичайI]ш ситуацiй
|

+I
l

I

наслiдкiв, ПКМУ № 308
чиIIнiсть

наз
че'Iверт1й пушгу 3 Порддку
створе1шя та використання
маткрiальшzх резфвiв для

3апобiгаш

i

наслiдкiв

надзвичайних

сицацiй ПКМУ 775

16. Впроmджено на об'€кгi пiдвищено.і. небезпеки автоматизованш

ста" 53 КЦЗУ

снстем раннього вIIявjlення надзвичайнш ситуацiй та систем
оповiщення та забезпечено Гн працездатнiсть

+

l пункг 1 . 1 Правш охорошжгIтялюдейнаводшхоб'-

I

17. Забезпечено внконання вимог законодавства щодо охорошжиітялюдейнаводннхоб'сктах
+

«таJФ

«нi»

«нв»

«m

ПОяснення до позначень, використашIіх у перелiку питань

- так, виконано, дотрI"ано, вiдповiдас, 1рисугн€;

- нi, не вшонано, не до1римано, не вiдповiда€, вiдсутн€;
-невимагаmсявiцсуб'€к1`агосподарюваш1я(фiзшноi.особи-пkприемця)/об'€mа,щоперевiряmся;
- не кревiрялося на суб'mi гсюподарювання (у фiзично.і. особи -пiдприсмця[)/ об'€кгi.

ОПИС ВИЯВЛЕШХ ПОРУШЕНЬ

Нормативно-правовIгй атгг, вимог[і I

деталы1ий опис виявленого порушення

ЯКОГО ПОl}УШеНО

JYgз/п

реюiзити норми(пункг,статгя)

позначеннянормативно-правовогоакга
КО

«ЧЕРВОНОМАЯЦЫСА НЕПОВНА
зАгАльноосв1тня школА 1-11 ступЕню»Кабiне"закладуневповнiймiрiзабезпечено

роздjл VI,

п. 8, додаток 2

НИй ЗАКЛАд оСВ1ТИ

1п1Бу

по зашадамосвiти

первиншми засобами пожежогасiння, а саме: «Усz.
будiвлi закладiв та установ мають бути забезпеченi

первинн иши
засобами
пожежогас iння..
вогнегаснuкамu, ящикат з пiском, бочксLми з водою,
покрuвсUіамu з негорючого тетоiзо]щiйного
матерiсUіу,
пожежними
вiдрсuvш,
совков:uм

1.

лр2рgр}2±4і±j!±і!!і±і±!dпожежнимiнструментом».Будjвпюнеобладна.носистемоюпротитюжежного
II

Роэдiл V п.1.2роздiлvlп.6

пттБу,

!

захисту (системою пожежноi. сигналiзацii., системою

праг-

передавання пожежних сповiщень, системою

П8КЕЗКНi.бЁлзшощdвтаувЁ

оповiщення про пожежу), а саме: БуЭ%#jси,

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися
системами протипожеэюного зсжисту вiдповiдно до

сия"суф

дБНВ.2.5-56:2014«Системипротuпожежного
зсжисту».

зпвqщщЕю

нш-hшkшкр
схнш

ilщкЕIуIqйп=
15.082016№974,

зщющнмнkкрспй
Iапm'уф

о8ЕЁ2016р.
п.7.2. таблицi

заNg 1229у29359

(А.1»додатку
(А» ; п.5.1. дод.

(далi - ППБУ по
замадам освiти)

«Б»' таб. (d5-1»

дБн в.2.556:2014
'I

3.

I

Розділ IV п.1.6.

1штБу

I

Не виконано з'€днання жил елек'IричFш проводiв
паяшям, опресуванням або затискачами в коридорах
та в дитячи групах будiвлi дошкiльного навчального
зZшIтаду.,
aL сz"е`` З'сднання, вiдгалуження та
О2!±!!±l!!9sg!±!±±±!!ЖИл проводiв i кабелiв мають

4.

здiйснювстuся

I

Роздiл V п.1.2.роздiлVI,

допомогою опресуваннh,
' ,!БудiЕлянеоб]щанасистемою оповiщення про

за

т_ ','`,,'ювання
. `` .'`` '
1п1БуШ1БУпозаю1адам

пожелqr та управліны евакуювацням людей, а саме:«Б_удчнш,прuмiщеннятаспоруди'повuннiоб]іаднуватuсясистематпйипожежного

I

п.6

освiти

п.5.1 ; додаток Б,табл.Б1,п.5.1

дБН В.2.5-56:2014

захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Сuстешпррррцg}р2кр2!сгLогозахuсту».Будiвлюнезабезпеченоадреснимвказiвникомяий
5.6

гпшу

Роздiл Ш п.2.22.ст..20п.4.3. ,

встшовлюmся на фасадi будiшi або iнших виших
місцях з освітленням у темний час доби, а саме:«Fудuнкuтаiншiоб'сктмаютьбутизdбезпеченiа,др`есни+:uвказiв"uкамu(назва-вулщi,номерqудинк9i),_встановленими`i+афасадаiб;дiвел.ьаБо

iгШ_ііх в:uднuх мiсцях i освiтлюванимu у -темнuй часдобu».
I

кодексцивjльногзаистуУкраШи(шорядокзабезп ченяасел Ёiосбовгосшадунево€нiзоваЕшхформуваньзасобамирадi цiйногтахiмчногзахисту»,затверджений , Працiвники

об'€к1у

не

забезпеченi

засобами

індивідуаjlьного захис`1у.

Постановою
Кабмiну Украi.ни
вiд 19.08.2002

№1200
«Правила
техногенноi.
безпеи у сферi
цивiльного
захисту на

пiдпри€мс"ах, в
органi3ацiях,

установах та на

небезпеших

Роздiл Ш п.2.31.

гп1Бу

ппБу

Роздiл П1 п.9

по закладам
освiти

- евакуацii.

не

забезпеченi

евакуацiйним

осв1тттенням. Сві.титтьники евакуацjйного освiтлення

повиннi вмшатися з нас'mнням сутiнкiв у разi
перебування в бушнку людей, а саме: {tСхоЭо6j.

тiтщ, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшi сходu,
коридори
.`:+,uuvуы,
,еyu,.Uuи
IгIu LншL шjшхu еваіqіаціі маютьбутизабезпеченiеваіq!щiйнuм-ос6iтленнfuи.
проходи
uLJ"u
I РоздiлШ.,п.2.5;

I

I

Свiтшьникu

евакуаційного

освітлення

повинні

р!d:і!катися з настанням сутiнкiв у разi перебування вбудинкулюдей».
8.

1ш1Бу
п.6.23

Не виконано обробляння засобами вогнезахис'1удерев'яЕшелементiвгорищнихпокриттiвбудiвлi,аСаме..«Убудuіtках,крiм.будш-кiвV-ступ6ня

I дБНВ.1.1-7:2016 I

вогнестiйкостi,

де ев'янi

елементи

горищнш

Перелiк питань щодо здiйснення контрот[ю за дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб,

уповноважених на здіиснеIшя перевiрки(заповнюстьсявиюпочнопосадовимита/абоуповноважеmmособами суб ' €кта господарювання)
уповноважени
Ng

з/п
1

Питання, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'скга
господарюванIIя

так

нi

нп

нв

Про проведенш ш1аIюво1 пфевiрки суб'жга господ?рюmшIя Iшсьмово
попеFх;джено не ме1ше ніж за 10 mлендарних дЕhв до .Ё початку

L,

Посвiдчены m проюдення пфевiрш m сщіжбовi псювiдчешя, що
2

засвiдtlуюIъ осiб, що проводять пфевiрку, кред'явлено

Копiю посвiдчешя на пфевiркрr надано

V

частина че'гве[у1а статті 5 ЗУ

вiд ()5 квiтш 2007 D N 877
частш1а п'ята статп 7 с'1аття
10 ЗУ вiд о5 квiтш 2007 тэ. N877

частина п'яm стаіm 7, абзащтретiйташостIйстатгi10ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

L/

3

Нормативне
обгрунтуmнш

Перд початком здiйснення пфевiрки особами, що здiйсш>ють
4

пфевiрку внесено запис кро перевiрку до вiдповiдного журнаTIу

частша mанашIята статгi 4ЗУвiпо5квiты2007D.N877

L/

суб'€кm юсподарюншя (за йою наявностi)
Шд час позашановоi. перевiр" з'ясовувалися лише тi пи1аши,
5

необхiднiсть перевiрки яких стала пiдсmвою дтш i-і. здiйснеЕшя. У

посвідчешп на зшйснення позашаново.1 пфевiрки зазначено шгання,
що € шдсmвою для здiйснены "коi перевiрки

V,'

частнна пеDша статгi 6 ЗУ вiл
05 квiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення шодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга перевіlіки
Ngэ/п
Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I

I
I
I

I
I
Цсй аЕт гісрсвіркіi складсно у дрох крziмірIг"х, одш з я" кр}часться кфiвшzні,. (влас1ш~,') суб'сгта гФподарIоваш або уповIюmжсI'й Ёособi,акругий-залшасгъсяворmнiдСНСУкраШи,посадовiособиякоюздiйсшовализахiддфжавноюmгляду(конкролю)`
т

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС Укра]hи:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраПш у днiпропе'Iровсжiй областi
майор служби Iшiльного захисту

___ __

(посада)

Бойко Валерiй Миколайович
(прiзвип|е, iм'я та по батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сmа господарювання. iншi особи, присутнi пiд час здiйснешя заходу:

директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «чЕрвономАя1ъкА нЕповнА
зАгАльноосв1тня школА»
солонянсько1 рАйдЕржАдмш1стрАш1

Савченко В.М.
(прiзвищс, iм'я та по батьковi)

(пфада)

Примiрник цього жга перевiрки отримано «4iА;>

2018р.:

дкректор КОМУНАЛЫЮГО З АКЛАдЭ[

осв1ти «чЕрвономАя1ъкА нЕповнА
зАг'Альноосвітня школА»
с олонянськоЁ рАйдЕржАдм1н1стрАщ1
(посща)

Савченко В.М.
(прiзвнще, iм'я m по батъковi)

Вiдмiтка1ровi"овуIhсання/окримання(необхiшепiдкреслиIи)посадовЁта/абоуповноважеЁ
Особами суб '€кта господкрюваши щого акта пqэевiрки
Прнмiтm У в1шадку наявності в aIm відомостей, щооганошть службову або державну тасмнщо, йоку може бути

крИСВОСIЮ В1дПОВ1дШй IРИф

секреrгності або обмеженш доступу.

"gз/п

пЕрЕJIIк
нормативнФправових акгiв та норМат1Iвних дОкументiв, вiдповiдно до яких
складено перел]к питань щодо п|]оведення перевiрки
ПозначеЁ Назm нормативно-правового
Затверджено
нормативно-правовогоаша
аша
вид нормативнодата та номер
правового аіmа таназmОргану3
но|]матнвно-правовогоакг

А

2

1

1
1.1]2

а4

зфшуkраш

зу Ng 877у

«Про основнi засаш дфжавЕюю ЕЕа"ду(кошролю)усферiгосIюдарсьноiдiШЬНОСТi»

Закон Укр1'ш

вiд о5 юiтш 2007 р.№_8;J7-v

к1рзу№ 2245

Кодекс щшільного захисту Украіни«Щюоб'снипiдвIщеноiнебезпеш»і:Ё:]Х:ЫiШiТВ1дВШИВУiО1LmУЮЧОЮ

кодекс

вiд о2 жовтш 2012 р.Ng5403-vl

Закон Укр1ни

вiд 18 сiчня 2001 р,№2245-ш

Закон УкраIш

вiд 14 сiчш 1998 р.№15/98вр

13

14

2

3v № 15/оя

2.1

г-№956

2.223

ПКЮ№306пкh4уNo5

Посгшовн Кабiнету Мiнiстрiв УкрПОсшои
аhнКабiнеIу Мiнiстрiвукраi-

Порядок iдентифiкацil. та обhку об'ектiвшдвщеноiнебезпеки
Крикрii,

за

якими

оцiіzюсгься

вiд 1 1 mшш2002р.№956вiд29лютою 2012 р. №

сгIупiнь

украш

Тшове положешя кро відомщг пожежку

Пос'mнова Кабiнету Мiнiстрiв

1-№564-№1788

25

I

306

украi'-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

ПОРЯдОk фУНКЦlОНУmШЯ дОбРОВlЛЬНОiпожежноiохорони

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiвукраi-

вiд 17 л-2013р.№564

Порядокіт[равилапровсденняобовязtювого

Посmноm Кабiнску Мiнiстрiв

охкрну
24

Пос"нова Кабiнец7 Мнiстрiв

ризику від кровадення господарсько1дiятп,ностi"визmчастьсяпфiодичнiстъздійснешяшановихзаходівдержавногоЕm"яду(кошролю)усффiтехногешоiтаIюжежноiбезпеки

страхуванш цIші шоі відповідалыюсті суб`ектmгосподарювшнязашкоду,якаможебугизагюдiянапожеmъIита mршмиmоб'сісmхпiдвIщеноiнебезпе]щвключаючиIюжежовибухонебезпечніоб`€к'гитаоб'скги,юсподарсысадiятIьнiстьшяшхможе1ризвестидоаmрiйеколопчногоiсанiткрно€підемiолопчного | украi'ш

вiд і6 листоImда

I 2002 р, № 1788

lI

ГПСМУ № 1200

Порядок забезпечення населешя i
праI$вникiв формуваш та спецiапiзованих

Пос"ноm Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 19 серпш

украiЕш

2ф2 р. № ]200

ПостаноЕю Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд о4 сф-

служб цивijlьною захисту засобами

iндивi дуального захисту, пршадамн
радiацiйноi та хiмiчноl. розвiдки,
ГПСМУ № 1 2 1 4

(втратнв чишсть)

Пфеjliк об'€кhв та окремих територiй, якi

пiдшають посhйному " обов'язковому m

украгш

2000 р. № 1214

дОГОВiРН1й oCHOBi ОбСЛУГОВУВаННЮ

ш замiцу

дкржавними аварiйно-рятувальн"и

сJщбами

ГПСМУ № 763
Про затверджены перелiку суб' €ктiв
I госпQjжр.чэван, q, гаjт}зей " окрем[тв[тершорiй,якiпiдпяmютьпостiйному таобов'язковомуаЕкрiйно-рятувальномуобслуговуван1юmдоговiрнiйфновi

28

1-№зо8

(в1"" чиннiстъ`ЁёЕЁ±ГПСw№775

29
2.10l'

шф№443
г- Jtg 444

Пкрядф створенш і викристаш
матеріалышх резервів дш запобimшя,лiквiдацil-надзвичайI1ихснтуzіIdйтехноген оюiприродноюхарактерута ixнасJ )-Порядокстворены"використаншмакрiальшхрезервiвдшзапобiгашнiпiюiдnцi ЕислiдкiвнадзвичайнихсIпуацiй

Пфядок mдюювки до дiй за призmченням
орmнiв управлiнш та сшI цивiльного захисггу

Порядок здiйснення навчанш населеш1я дiям
у надзвичайних ситуацiях

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

украi-

1

вiд 26 жовтня
2016 р. № 763
'1

Посmнова Кабiнету Мiнiстрiв
украi'ниПостаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 бкрш 2001 р. №

укра1`-

775

Пос'ганова

Кабiнсггу

Мiнiстрiв

308вiд 30 вересш 2015 р. №

вiд 26 червш2013р.№443вiд26червня

укра1шПостанова Кабiнсту Мiнiстрiв

ущmши

2013 р. № 444

I

-№787шф№253fЁтивчиннiсть`ЕаЕЁмiЕr

2_1]212

Порядок утвфеIы, завдвнш m ф]шцil-dюрмувашIщвiльноюзахЕгступ

Пос"ошКабiнегуМiнiстрiвукFmm

вiд о9 жовгш2013р.№787

ЩдоК ВИкрИОmНШ За2ШСШХ СПОРУд

Пшанова Юбінегу Мнiстрiв

вiд 25 березня2009р.№253вiд]Обфезня

щльною захисгу (цивільноi оборош) д1яImподарсжж,культурнш"побутовжпокреб

1-№ 138шсму№11-№6-№729

Порядок створенщ утрима 1ш фонду
захиснш с11оруд цш]ільною захшсту таведеЕIшйоюобhкуп

оложешя 1ро €дину дкравну систещrцивiльноюзашстуПро3атвердженняперелiкуоб'а:тiв,що

2.13214

належатъ суб' енmм господррюванш,цроектуваншякихздiйснюсIъсязуращrвашшмв"огiшеЕкрно-fI`е}пhчш[хзаходiвцивiльноюзахиступ

ш"№841

216

ГКМУ № 440

гпф№819

Пос'ганова Кабінегу Мilhскрiвукраm

вiд о9 сiчня2014р.№11

Посmнои Кабінету Мнiс'Iрiв

вiд о9 сiчш
2014 р. № 6

украi'ш

ро затверджешя Порядку проведенш

qрядок 1юдаш1я і ресограші дешараціі

841

Пос`mноm Кабінgту Мiнiстрiв

вiд о5 чфвш 2013 р. №
440

Пос"нон Кабimу Мiнiстрiв

укрiш

3

t„

1ЁБ.03.001-2004rвтmтивчиннiсть`1птБу

3-132

псист"
равша улаштуmш
рашого
в-еш
(втmтm чшнiсть\

33

,,t

.

!,.;t

't.''.

-L

,t,

Типовi нqрьш належностi воIнеmсникiв

jюдей на воjщихоб'-х(Е"тивчиннiсть`назамiнr

'.,..

Р

,

.
.
Ш до=Сi"СПГНШmзШСУкрiш

гггБм

I

1Травипа пожежноі безпеки в Украші

Еhказ МВС Укрiш

вiд 301рудш 2014 р. №1417,заFх3сскрmЕшйуМiн'~Укрнио5березня2015р.за№Т52l2!КfЛ

Правша улаштуЕашш, експлуаmщ- та
технiчного обелуговуваши сис.гем раншоро

Шmз ШС Укрiш

вiд 15 траш 20% р. №288,зареФтроинийуМiн'ютiУкрi.ш05лшшя2006р.за№785/]2659

Наказ ШС Укр-шНаказМВСУкр1.ш

вiд о3 грудщ 2001 р.№272,зареытроmшй уМiн'юсhУкраі.шо1jююю2m2р.за№95/6383

вшвпешя Еmдзвичайних сшуацiй та

оповщенш jюдей у разi ix вш1ишснш'Правипаохоронижиггялюдейнаводшх
об'ектж УкраiшПравю1аохорош жигн людей m zюд}шх

Правша охфони жmя--_щйнаводшоб,-х об '€-х ущml`ни

3.536

вiд 23 жоmш 2013 р.

№819

вiд о2 юiтш 2004 р. №151,зарефтроmнийуhШ'юстiУкраiш29m-2004р.заNg554/9153

Правша охорош жшш

з.4

вiд 30 жоmня 2013 р. №

укрi-

укрi-

орядо* I1роведеЕш навчанш Iкрівногосшадуmфахiвцiв,дiяльнiстьякихпов'язашзорmнiзацiаоiздiйснешшмзаходiвзпшаньIщвhьноюmхистут,

вiд о2 жоmш
2013 р. № 729

Посmнова Кабінету Мiнiстрiв

в1дЦОmдНфт1 МаТкраJъноJгехн1Чноi базисуб'егmюсподарюванывшю1"законофвс'Iвазгшmньпожежноi`безпекип
2]8

2017 р. № 138

Постанон Кабіныу Мнiс.Iрiв

еmЕуащі у разі за1тюзи винипIеныL &бовшишеннянадзвичайнихсЕпуацiйт€хног€нноюта1фиродногохараIггкруп

217

укрiни

украiни

орядок орmшзащі " [ровед€Ешн
цфеюiйноі mд`о`I`овш, mдвщеншЕЕюлiфjкацii-основних_праIфЕmвпрофесiйнихаmрiйно-рятуЕальнихслужбп

215

украmПос"нова Кабiнеrгу Мiнiстрiв

вiд 1О квiтш 2017 р. № 30]заг`е€с`Iт`ова±нйуМi.ч'юс,тiукFui-04травня2017р.за№566/30434вiд15сершія2007р.№

Щmвила техноюнноi безшеки у сффi

Iщвmьною захисгу m mдIрисмства]ь вфmнiзаIhях,устаноmхтананебезпечних

Шmз ШС Укр-і1ш
557, заресх3трований уМmУкра{шо3

'1'q,иL'tр"х

крUш 2007 р. .jа №1006/14273

стод"щюгнозуmшя ХНОм

егодша спосткреньI

37

нструкція з тривалого

38

збер--I
l39I

нкоо

Ме'юд1ша прогнозуmlшя наслщів вшmу

Наказ hШС МнаIрополiтшщ

(вишду) не безпечних хіmчних речовш 1ри
аваріж на промислових об'с]ггж i транспоргi

hGнекономiки, Мiнекологil-

Методш спос'юрежень щодо ощЕшрадiацiШоimхiмiчноIобстановки

Наказ ШС Укрiш

1нструнщя з тривалою збфігашя засобів
радiацiйного " хmчною захистуIнструкIdящодоутр"ашязахис1шх с11ор д

Наказ ШС Ущmiш

у

вiд 27 бкрня 2001 р. №
73Л}2/64/122,

заресстровашй у hЯн'юстiУкрiш10нвiтш2001р.за№326/55і7

вiд о6 сфпня 2002 р. №186,заресстроmнийуМн"Украiш29сер1шя2002р.за№7СJ8Ю$96

I вiд 161рудш 2002 р. №
330, зареестроmний уМiн'юогiУкраi.шI04#gе;;8ь2003рч№

Енз

кра1Еш

від 9 жоmня 2006 р. Ng 653,

,

Iщвiльноf оборони у мкрний час

утрнмання захисних

зарс"троишй у Мiн'юстi

с1юруд
i 3.l03.11

Украі-ни о2 листопада 2006

Правша надрння

Праы1ла Ешдання технiчних умов до

техmчних умовГЪmнеаЕюЕшяш

ilшенфною забезпечешя о6'сmабудiвншгIващодопожежноiтатешоюнноiбезпешгhа

н реагувашя ш радащйIh ащ]іі

ргурадiац1йIhampiiдБНВ11-7-2002

312

державш будівег1ьш норми. За]шст відпожежi.Пожежнабезпекаоб'сжтiв

/в"тив чиннiсть1

l Шказ Мiнiсггфс.Iва оборони

і р. за Jч§ і ]80/13054I;;д1,1:Ёс&m=Ё1 ; р №mtОсгiУкраiш22лиmmда2013р.за№1988д4520

украm

ШказдфжатомреIу]Iювашя,шс

вiд 17 травш 2004 р. №87/211,заресх>троишйуШЬстiУкрiни10чфвш2004р.за№720/9319

Наказ держбуду Украiш

вiд о3 грудш2002р.№88вiд31жовтш 2016 р.Ng287

будщншщйдержавнiбудiвельнi норми,ПОжынабезпеmоб'€япiвбудiвнщIваm'6`
Еа±дБНВ.1.1-7:2016дБНВ1?4-?ГЮ6

Наказ Мiнреhону УЩи

з13

д..г жавш , удіве.тп`ні нормн IнженфнФтехнiчнiзаходицивiльнопозахисту(Iщвiльноl.оборош)п

1-в о1 057-

314

2006#00Мt71ОJ"i ен.ml.

315

д

д

равила пожежноі безпеки ваIркрмисловомукомплеmiNJг

.-

ЮЮдИm lдt;НlИфlmLЩ l1ulСНЩmuнебезпечЕшоб'сктiв'б'

ф1Jmщ1шодЩВ2.5-562014

д"вfli удселш кршf УкраВпL СfююшгqюппюЁююзасmтудф-бу`

з_16

з.17

фвеjшu норші УкраппL Будtшіі та сIкудішпtDнmшальmхзашадiв.нацkmаJпm

дБН В.2.2+97дСГу.БВ2.5-З8'2008

3.i8

стацzщ У ъщшL ЬоЕеtікрнв фщф-ФдиFпdвiсгkфд.У.zшIуваFшбmfся=іmюзазmкуфдiвешiспфудд

Наказ Мiнбуду Укра!ш

Нашз Мiкрополiтики,

дЩВ.2.5-74:2013дЩВ.2.5-28-2006Щdшфуіташгушш

фпаm Фдm]Iьш нор" УкрашL Водогюс`гаг-.ЗовFй"нqхжjтасIіору;zці.Основнiію]"ешфнNзхту-дFряшб'

№ 73 0Л70, заресстровашйуМн'юстiУкраiш05квi"2007р.за№313/13580

Наі" NШС `7Гкрiш

вiд 23 іююю 2006 р. і`Ч! 98,зареес`IрованийуМн'юстiУкрiш20бсрезня2006р.за№286/і2160

- кргiощ уFраЁm

еiд lЗ лис"ЕLф 2014 р.

Наказ дщюъі.dmофгдувашіI Украm

вiц 27.06.96 р. №117 щ в"денi ь дiюнаm3зон№lЗ6вiдо6.08.97р.з01.0l.1998D

НаказhШtkкрстъаре:hонапшогорmшгку

вiд 27 tкршш 2008 р. № 269, чишпй
зо1сШ 2009р.

Шназ Мііiсткрсmэ рgтiона]ъЕюго розшtтку,

вiщ о8 ісвiтш 201З р, № 13З, Lшншй
з о1 сiш 20J 4 р.

буfрвшпфа та шmоmкоtgшапыюгоюсгюjюс'гь3УЬраЁпі
з.20

удвсфm юрш[ Украпt[L hqаgнерне облфншIшФдинкiвiсіюфід.1ТркрошоеiшгушвэфвiтдсЁщюмJt.

Накаэ RШdстерсmа 6удimофа, архhектурн

та пфIовФющпвjп,Fюю юсгюдщ>стваунDапш
з.21
'

ен`;э:гiкр..тшювск

,

улшггуьаItш епсIстроуt-ганоьозL Гпаtіа 1.7Заз.if,кi-iiнiзахi!сziiзаzгаднсLiсщ>сб`3зі-Ё.

вiд о4 1рудш 2006 р.

шс

та Фдр- yFpam
3,19

вiд о4 сфш 2006 р_ №274

Наказ МнЬтерсти гtаtюа тз акргетшуjфL-Zii

№ З12,чшmзо1.07.2015D

вiд 15 траш1I 20« р. № 168, чItшqй

з о1 повш 2006 р.
, вiд 28 скрош 2006 р. №ЗО5

I

