Д Е РЖ А В Н А С Л У Ж Б А 3 Н А Д ЗВ И Ч А Й Н И Х С И Т У А Щ Й У КРА1Н И
Ф А С Т геС Ь К И Й РА Й О Н Н Ы Й С Е К Т О Р
ГО ЛО ВН О ГО УПРАВЛПШ Я ДСНС
К Ш В С Ь К Ш ОБЛАСТ1

у

08500, КиТвська область, м. Фаспв, пров. Клубний, 1,5-35-11_____________

АКТ
№ 53
складений за результатами проведения планово! (позапланово'Л перев1рки щодо
додержання суб'ектом господарювання вимог законодавства у сфер! цив1льного
захисту, техногенно! та пожежно! безпеки

__________________________________ ТОВ “Д1еса”__________________________________
(найменування юридично! особи (та або його вщокремленого пщроздшу) або пр!звище, 1м'я та по батьков! ф 1зично 1 особи - пшприемця)

1дентиф1кащйний код юридичноТ особи 36483471
а бо реестрац 1й ни й н о м ер о б л 1к о в о 1 картки платника п одатш в ф 1зи ч н о 1 о с о б и - п щ при ем ця, або
сер1я та н о м е р п а сп о р т а (для ф 1зичних o c i6 , яю ч ер ез cb oi рел1г1йн1 п ерекон ан ня в
у с т а н о в л е н о м у п о р я д к у в1дм овилися в1д прийняття р еестр ац 1й н ого н о м ер а о б л 1к о в о 1 картки
платника
податк1в
та
п ов1дом или
про
це
в1дпов1дний
к он тр ол ю ю ч и й
орган )

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

04054 м. Киш вул. Червоноарм1Йська, 45
(м1сце знаходження, телефон)

Перев1рено: територ1ю, буд1вл1 та прим1щення ТОВ “Д1еса” КиУвська обл. м.Фаст1в.
ВУЛ. Ф1.Мазепи, 6
_(найменування об’ект1в юридично! особи або ф 1зичн 01 особи - пщприемця, ix мюце знаходження, телефони)

CxyniHb ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного
ризику в1д провадження господарсько! д1яльност1 у сфер! техногенно! та пожежно!
безпеки
высокий
Загальна шформац!я про проведения перев1рки:
Тип зд1йснювано1
Р озпорядчи й докум ент щодо зд1йснювано1 перев1рки
перев1рки
планова;
Наказ вщ 10.05.18р. N 480 , виданий ГУ ДСНС у КиТвсьюй обл..
+ позапланова
Посвщчення на перев1рку в1д 11.05.2018 N 2853
Строк проведения перев1рки
З авер ш ен и я перев1рки
П о ч ато к перев1рки
00
16
00
15
05
2018
14
2018
10
05
години хвилини
р!к
р1к
м1сяць
години хвилини число м!сяць
число
Особи, як1 беруть у ч асть у проведени! перев!рки:
Посадов! особи ДСНС Укра'ши або и територ!ального органу:
Головний 1нспектор Фаст1вського PC ГУ ДСНС у Ки'шсьшй облает! майор служби цив1льного
?ахисту Прокопенко 1гор Валентинович__________________________________________________ _
Посадов! та/або уповноважен! особи суб'екта господарювання (об'екта перев'фки) / ф!зична особа
п!дприемець_____ керуючий
магазином
Безнощук
Р.В.
___________________________
(посада, пр1звище, 1м'я та по батьков!)

inmi особи:
(посада, пр1звище, 1м'я та по батьков!)

О

Д а н 1 про останню nepeeipKy:
Планова
П не було взагал!
П була у nepioA з п ш ш а п с
ПО □опапаоа
Акт перев1рки в1д паосш пааН П П П П
Розпорядчий документ в1д П П .П П .П П П П

Позапланова
П н е було взагал!
+ була у пер1од з
по
Акт перев1рки в1д
Розпорядчий документ в1д П П -П

□ □ □

N П П П П виконаний D , не виконаний t
N П П П □ виконаний П , не виконаний
ПЕРЕЛ1К
питань щодо проведения перев1рки
Н орм ативне
Так Hi НВ НП
N з/п
Питания, що нщлягають перев1рц1
обгрунтування
Частина I. Забезпечения пожежиоТ безпеки
1. Орган1зац1йн1 заходи щодо забезпечения
пожежио! безпеки
+
пункти 2 - 8, 10 розд1лу
1.1 Наявн1сть на об'ект! розпорядчих
II ППБУ
документ1в та iнфopмaцiйниx покажчик!в з
питань пожежноУ безпеки
+
ПУНКТ 14 роздшу II
1.2 На п1дприемств1 створено СПБ
ППБУ
+
пункт 12 розд1лу II
1.3 Н а п1дприемств1 створено добров1льну
ППБУ
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний п1дрозд1л
+
пункти 1 7 - 1 9 розд1лу
1.4 Забезпечения вивчення правил пожежно!
II ППБУ
безпеки та проведения виховно! роботи,
спрямовано! на запоб1гання пожежам
+
ПУНКТ 9 розд1лу II
2. У буд1виицтв1 та на виробиицтв!
ППБУ
застосовуються матеркали та речовини з
визначеними показииками щодо иожежиоУ
небезпеки
пункт 11 розд1лу II
3. Забезиечено дотримання ирац!вииками
ППБУ
об'екта встановленого протипожежиого режиму
пункти 2. 4, 5 статт! 57
4. Н аявнкть декларацГ! вщновщност!
КПЗУ
матер1ально-техн1чно1 бази суб'екта
господарюваиия вимогам законодавства з
питань пожежно! безпеки
+
пункти 15. 16. 20
5. Проведено инструктаж! та нроходжения
розд 1Лу II ППБУ
навчання з питань пожежно! безпеки
+
пункти 1.1 - 1.21 глави
6. Забезпечено иротипожежний стан утримання
I розд|'лу III ППБУ
TepHTopii_________________________________________
пункти 2.1 - 2.22 глави
7. Забезпечено иротипожежний стан утримання
2 розд1лу III ППБУ
буд1вель, нрим1щень та сиоруд_________________
+
ПУНКТИ 2.23 - 2.37 глави
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
2 розд1лу III ППБУ
шлях1в евакуацн i виход1в
+
9. Стан утримання 1нженерного обладнання
+
ПУНКТИ 1.1 - 1.24 глави
9.1 Електроустановки (можлив1сть ix
1 розд!лу IV ЯПБУ
застосування, монтаж, наладка та

г
експлуатащя) в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в___________
+
пункти 2.1 - 2.18 глави
9.2 Системи опалення та теплов1 мереж!
2 розд1лу IV ППБУ
в1дпов1дають протипожежним вимогам
стандарт1в, буд1вельних норм та 1нших
нормативних акг1в
___________
+
пункти 2.18 - 2.27 глави
9.3 Системи вентилящ! i кондищонування
2 розшлу IV ППБУ
пов1тря в1дпов1дають протипожежним
вимогам н о р м _________________
+
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
9.4 Газове обладнання в1дпов1дае
розд1лу IV ППБУ
протипожежним вимогам норм
+
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
9.5 Системи канал1защ1 та см1ттевидалення
розд1лу IV ППБУ
в1дпов1дають та експлуатуються
в1дпов!дно до вимог протипожежних норм
10. Наявн1сть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засоб!в зв’язку
+
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
10.1 Буд1вл1, прим1щення та споруди обладнан!
розд 1лу V ППБУ
автоматичними системами
протипожежного захисту (системами
пожежно! сигнал1зацп, автоматичними
системами пожежогас1ння, системами
опов1щення про пожежу та управл1ння
евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
централ1зованого пожежного
спостереження) (дал! - АСПЗ), засобами
зв'язку в1дпов1дно до чинних нормативноправових акт1в
+
ПУНКТ 1.4 глави 1
10.2 АСПЗ обслуговуються в1дпов1дно до вимог
розд1лу V ППБУ
нормативно-правових акт1в.
11. HaflBHicTb та утримання систем протипожежного водопостачання
+
пункти 2.1, 2.3 глави 2
11.1 Системи зовн1шнього протипожежного
розд1лу V ППБУ
водопостачання, насосн! станцИ'
в1дпов1дають та експлуатуються
вщповщно до протипожежних вимог
+
пункт 2.2 глави 2
11.2 Улаштування та утримання внутр1шнього
розд1лу V ППБУ
протипожежного водогону, к1льк1сть
ввод1в у буд1влю, витрати води на
внутр1шне пожежогас1ння та к1льк1сть
струмин в1д пожежних кран1в в1дповщае
вимогам буд 1вельних норм______________
+
пункт 7 роздглу I. пункт
12. Н аявнкть та утримання п1дрозд1л1в
12 розд1лу II; пункти 3.1
добровшьно!, вщомчо! та м1сцево¥ пожежноУ
- 3.26 глави 3 розд!лу V
охорони, пожежноУ технж и та первинних
ППБУ, статт! 6 1 - 6 3
засобЁв пожежогас1ння
КПЗУ
+
пункти 8.1.1 - 8.5.18
13. Дотримання вимог пожежноУ безпеки пщ час
Н АП БВ.01.057збирання, переробки та збер1гання зернових i
2006/200
грубих корм1в__________________________________
+
розд1л VII ППБУ
14. Дотримання вимог пожежноУ безпеки пщ час
проведения вогневих, фарбувальннх та_________
©

буд{вельно-монтаж них poGix
14.1 Нове буд1вництво, реконструкц1я,
переоснащения, реставрац1я та кап1тальний
ремонт npHMim,6Hb, будинк1в, споруд
SAiiicHroraTbCH на п1дстаз1 проектно!
документащ!, яка затверджена у
встановленому порядку
14.2 Заходи пожежноТ безпеки при п1дготовц1 та
проведенн! зварювальних та 1нших
вогневих роб1т в1дпов1дають вимогам
нормативиих документ1в
14.3 Заходи пожежно! безпеки при п1дготовц1 та
проведенн! фарбувальиих роб1т
в1дпов1дають вимогам нормативиих
документ1в
14.4 Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та
проведенн! робот з мастиками, клеями та
iHuiHMH под1бними горючими
речовииами й матер1алами в1дпов1дають
вимогам нормативиих документ1в
14.5 Заходи пожежно! безпеки при п 1дготовщ та
проведенн! буд1вельно-монтажних роб1т
в1дпов1дають вимогам нормативиих
документ1в
14.5.1 Заходи пожежно! безпеки у
проектн1й докумеитац!'! щодо
застосування пожежио-техн 1чно 1
класиф 1кац 11 в1дпов1дають вимогам
нормативиих документ1в
14.5.2 Заходи пожежно! безпеки у
проектн1й документацЙ щодо
обмеження поширення пожеж! м1ж
будинками вiдпoвiдaють вимогам
нормативних документ1в
14.5.3 Заходи пожежно! безпеки у
проектн1й документаци щодо
обмеження поширення пожеж! в
будииках в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в
14.5.4 Заходи пожежно! безпеки у
проектн1й документац!! щодо
забезпечення безпечно! eBaKyauii'
людей в1дпов1дають вимогам
нормативних докум енте
14.5.5 Заходи пожежно! безпеки у
пpoeктнiй документац!'! щодо
забезпечення гас1ння пожеж! та
проведения пожежно-рятувальних
роб1т в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в

+

пункт 21 розд!лу II
ППБУ

+

пункти 1.1 - 1.5 глави I
розд1лу VII ППБУ

+

пункти 2.1 - 2.28 глави
2 розд1лу VII ППБУ

+

пункти 3.1 - 3.9 глави 3
розд1лу VII ППБУ

+

пункти 4.1 - 4.48 глави
4 розд1лу VII ППБУ

+

пункт 2 частини nepnioi'
статт! 67 КЦЗУ, пункти
2.1 -2 .1 9 Д Б Н В .1 .1.-7

+

пункт 2 частини першо!'
статт! 67 КЦЗУ. пункти
3.1 -3.5 Д Б Н В .1 .1.-7

пункт 2 частини першо!
статт! 67 КЦЗУ. пункти
4.1 -4 .4 2 Д Б Н В .1 .1-7

+

пункт 2 частини nepiuoi
статт! 67 КЦЗУ. пункти
5.1 -5.54 Д Б Н В .1 .1-7

+

пункт 2 частини першоУ
статт! 67 КЦЗУ. пункти
6.1 -6.16 Д Б Н В .1 .1-7

О

+
пункт 2 частини пеошо!
14.5.6 Заходи пожежно! безпеки у
статт! 67 КЦЗУ, пункти
проектн1й документац!’! щодо
7.1 -7.19 Д Б Н В .1.1-7
основних 1нженерно-техн1чних
засоб1в захисту в1д пожеж!
в1дпов1дають вимогам нормативних
документ1в
Частина II. Забезпечення техногенноУ безпеки та захисту населения i територ1Й вщ
надзвичайних ситуац1й
+
пункти 1 - 4 Перел1ку
1. Виконання вимог 1нженерно-техн1чних
об'ект1в. що належать
заход1в на об'ектах, проектування яких
суб'ектам
зд1йснюеться з урахуванням 1нженерн0господарювання,
техн1чних заход1в цившьного захисту
проектування яких
зд1йснюеться з
урахуванням вимог
1нженерно-тёхн1чних
заход!в цив!льного
захисту, ПКМУ N 6,
пщпункт 1.9 Д Б Н В . 1.24-2006
+
пункт 3 Порядку
2. Проведено щентиф1кац1Ю о б 'ек та пщ вищ ено!
1дентиф 1каш 1 та обл1ку
небезпеки
об'ект1в пшвищено!
небезпеки, ПКМУ N
956
+
п ун к т 9 частини п ерш о!
3. Зд1йснено декларування безпеки об'ект1в
статт! 20
пщвищено! небезпеки
КЦЗУ, Порядок
дек ларуван ня б езп ек и
об'ект1в П1двищен01
н е б езп ек и ПКМУ N 956

4. Проведено обов'язкового страхування
цившьно! вщповщальност} суб'ект1в
господарювання

+

5, Розроблено план1в локал1зацп та л1квщац11
насл 1ДК1В авар1й на об'ектах п1двищ ено1
небезпеки

+

6. Забезпечено прац1вник1в об'екта засобами
колективного та 1ндивщуального захисту

+

7. Розм1щено 1нформац1ю про заходи безпеки та +
вщпов1дну повед1нку населения у раз!
виникнення авари
+
8. Оргаи1зац1я та забезпечення евакуац1йних

пункт 1 Порядку
проведения
обов'язкового
страхування цив 1льно 1
в1дпо в 1дальност! .ПКМУ
N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
ПУНКТ 10 частини
першоТ статт! 20, пункт
2 частини першо! статт!
13 0 К Ш У .статгя 11 ЗУ
N2245
ПУНКТ 2 частини першоУ
статг! 20 КЦЗУ, ПКМУ
N 1200, пункти 4.3, 4.6
ПТБ
пункт 3 частини першо!
статт! 20 КЦЗУ
пункт 4 частини першо!

заходш
9. Створено об'ектов! формування цившьного
захисту та необхщну для ix функц1онування
матер1ально-техн1чну базу, забезпечено
roTOBHicTb таких формувань до д1й за
призначенням________________________________
10. Створено диспетчерську службу на об'ект!
пщвищено! небезнеки

+

+

11. Здшснено навчання прац1вник1в з питань
цившьного захисту, у тому числ! правилам
техногенно! безпеки
12. Проведено об'ектов! тренування i навчання
3 питань цившьного захисту

+

13. Забезпечення авар1йно-рятувального
обслуговування суб'ект1в господарювання

+

14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо створення, збер1гання,
утримання, обл1ку, використання та
реконструкцп захисних споруд цившьного
захисту
15. Створено об'ектовий матер{альний резерв
для запоб!гання та л1квщацп наслщк1в
надзвичайних ситуац1й

+

16. Впроваджено на об'ект! пщвищено!
небезпеки автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуац1й та систем
опов1щення та забезпечено ix працездатн!сть
17. Забезпечено виконання вимог
законодавства щодо охорони життя людей на

+

cxarri 20 КЦЗУ, части на
9 статг! 33 КЦЗУ
ПУНКТ 5 частини першоТ
статт! 20. стаття 26
КЦЗУ. ПУНКТ 3 ПКМУ
N787
пункт 6 частини першо!
статт! 20
КЦЗУ. додаток 1 до
Методики
прогнозування
пункт 8 частини nepuioi
C T a r r i 20 КЦЗУ. стаття
40 КЦЗУ .ПКМУ N
443. ПКМУ N 444
пункт 11 частини
першо! статт! 20
КЦЗУ. пункти 5. 6
Порядку зд 1Йснення
навчання населения
д1ям у надзвичайних
cитyaцiяx.ПKMУ N 444
пункт 12 частини
першо! статт!
20 та стаття 133 КПЗУ
стаття 32. пункти 15. 16
частини першо! статт!
20 КЦЗУ.наказ МНС N
653. ПУНКТ 24 ПКМУ N
253
пункт 18 частини
першо! статт! 20
КЦЗУ. стаття 98 КЦЗУ.
абзац шостий пункту 4
Порядку створення i
використання
матер{альних резерв1в
для запоб1гання.
л1Кв!дацП' надзвичайних
ситуашй техногенного i
природного Характеру
та IX насл1дк1в. ПКМУ
N 30 8
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1■1 Правил
охорони життя .юодей

на водних об'ектах

водних об'ектах

Пояснения до позначень, використаних у перелшу питань
«Так»
«Hi»
«НВ»
«НП»

- так, виконано, дотримано, в1дпов1дае, присутне;
- Hi, не виконано, не дотримано, не BiAnoBiflae, в1дсутне;
- не вимагаеться в1д суб’екта господарювання (ф1зичноТ особи - п1дприемця)/об’екта,
що пepeвipяeтьcя;
- не перев1рялося на суб’ект! господарювання (у ф1зично1 особи - п1дприемця)/ об’ект!.

опис

виявлених порушень
N
з/п

Нормативно-правовий
акт, вимоги якого
порушено
позначення
рекв1зити
нормативно
норми
(пункт,
правового
стаття)
акта
пункт з л о
глава 3
розд1л V
пункт 2.1
глава 2
розд1лу V
пункт 1.5
глава 1
розд1л V

Детальний опис виявленого порушення

Н А Ш А.01.001- Переноси! вогнегасники не розм1щено шляхом нав]шування
2014
на вертикальн1 конструкци на висот! не б1льше м1,5 м. в1д
р1вня пщлоги.
НАПБА.01.001- Не проведено перев1рку пpaцeздaтнocтi
2014
внутр1шнього протипожежного водогону

мереж!

систем и

НАПБ А.01.001- Сигнал в1д автоматично! пожежно! сигнал1зац!1 не виведено
2014
на пульт централ1зованого спостереження

4.
5.
6.
7.
8.

ПЕРЕЛ1К
питань щодо зд1йснення контролю за д1ями (безд1яльнктю ) посадових oci6,
уповноважених на зд1йснення перев1рки
Питания, що пщлягають контролю з боку
N
суб'екта господарювання
з/п
1 Про проведения планово! перев1рки суб'екта
господарювання письмово попереджено не менше
н1ж за 10 календарних дн1в до I'l початку
2 Посв1дчення на проведения перев1рки та службов!
посвщчения, !до засвщчують oci6, що проводять

Так

Hi

НВ

НП

Нормативна
обГрунтувапня
частина четверга
статт! 5 ЗУ в1д 05
кв1тня 2007 р. N 877
частина п'ята статт!
7, стаття 1 0 ^ в1д

перев!рку, пред'явлено
3

Коп!ю посв1дчення на перев1рку надано

V

Перед початком зд1йснення перев!рки особами, що
зд!йснюють перев!рку внесено запис про перев!рку
М
до в1дпов!дного журналу суб'екта господарювання (за
його наявност!)
П!д
час позаплановоТ перев!рки з'ясовувалися лише т!
5
питания, необх!дн!сть перев!рки яких стала
п!дставою для iTзд!йснення. У посв!дченн! на
зд!йснення позаплановоТ перев!рки зазначено
\!
питания, що е п1дставою для зд!йснення тако!
перев1рки
Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено! перев1рки та
_________________________ перев1рки
N
Опис пояснень, зауважень або заперечень
з/п
4

05 кв!тня 2007 р. N
877
части на п'ята статт!
7, абзаци трет1й та
шостий статт! 10 ЗУ
в!д 05 кв1тня 2007 р.
N877
частина дванадцята
статт! 4 ЗУ в!д 05
кв!тня 2007 р. N 877
частина перша статт!
6 ЗУ в!д 05 кв!тня
2007 D. N 877

складеного акта

Цей акт nepeaipKH складено у двох прим1рниках, один з яких вручаеться кер1внику (власнику)
суб'екта господарювання або уповноважен 1Й ним oco6i, а другий - залишаеться в орган!.ДСНС
УкраТни, посадов! особи якого здшснювали зах1д державного нагляду (контролю).

Пщписи oci6, HKi брали участь у перев1рц!
Посадов! особи ДСНС Укра'ши:
Головний !нспектор Фаст!вського PC
ГУ ДСНС УкраТни у Ки 1вськ!й облает!
майор служби цив!льного захисту

-

i

Посадов! та/або уповноважен! О'
зд!йснення заходу;

"]___

1.В.Прокопенко

одарювання, !нш1 особи, присутн! п!д час

______ керуючий___________

____________ Безнощук Р.В._____

(посада)

(пр!звище, !м’я та по батьков!)

Прим1рник цього акта перещ^гга отрим^но/15» травня 2018 р.:
керуючий

Безнощук Р.В.

(посада)
(пш ш с|
(пр1звище, !м’я та по батьков!)
В!дм!тка про в!дмову п!дписання/отркшання (необх!дне п!дкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'екта
господарювання
цього
акта
перев!рки
Прим1тка. У випадку наявност! в акт! в!домостей, що становлять службову або державну
таемницю, йому може бути присвоено в!дпов!дний гриф секретност! або обмеження доступу.
ПЕРЕЛ1К
нормативно-правових акт1в та нормативних документ!в, вщпов1дно до яких
О
складено перелж питань щодо проведения перев!рюи
N3/n

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджсно

нормативно-правового
акта
А

1

1

вид нормативно-правового акта та
дата та номер
нормативно-правового
назва органу
акта
4
3

2

1.1

ЗУ N 877

Закони УкраТни
"Про основн! засади державного нагляду
Закон Укршни
(контролю) у сфер! господарсько! д1яльност1"

1,2

КЦЗУ

Кодекс цившьного захисту Украши

Кодекс

в1д 02 жовтия 2012 D. N
5403-VI

1,3

ЗУ N2245

"Про об'екти пщвищено! небезпеки"

Закон Украши

В1Д 18 С1ЧНЯ 2001 0. N

1.4

ЗУ N15/98

"Про захист людини В1д впливу 1он1зуючого
випром1нювання"

Закон Украши

2245-111
вш 14 с1чня 1998 в. N
15/98-ВР

2
2.1

ПКМ УК956

2.2

ГЖМУ N 306

2.3

П КМ У К 5

2.4

ГЖМУ N 564

2.5

ПКМУН 1788

Постанови Каб1нету MinicTpiB Украши
Пооядок 1пенти(Ь|каи11 та обл1ку об'ект1в
Постанова Каб1нету М1н1стр1в
пщвищено! небезпеки
Украши
KDHTeoii. за якими ои1нюеться cTvniHb оизику Постанова Каб1нету MiniCTpiB
вш поовадження госполаосько! д1яльност1 та Украши
визначаеться пев1одичнють зл 1йснення
планових заход1в депжавного нагляду
( контоолю"! V cdjeoi техногенно! та пожежно!
безпеки
Типове положения про в1домчу пожежну
охорону

Постанова Каб1нету MinicTpib
Украши
Повядок функиюиуваиня добвовшьно!
Постанова Каб1нету MinicTpiB
пожежно! охорони
Украши
Порядок i правила псоведення обов'язкового Постанова Каб 1нету MinicTpie
стоахування цившьио! вшповшальиост!
Украши
суб'ект1в господаоювання за шкоду, яка може
бути запол1яиа пожежами та авао 1ями на
об'ектах п 1лвишено1 небезпеки. включаючи
пожежовибухонебезпечн! об'екти та об'екти.

в!д 05 КВ1ТНЯ 2007 о. N
877-V

вш 11 липня 2002 0 , N
956
в1л 29 лютого 2012 D. N
306

в1л 09 с1чня 2014 о. N 5
вш 17 липня 2013 D. N
5М

вш 16 листопада 2002 о.
N 1788

господаоська д1яльн1сть на яких може

поизвести до авав1й еколог1чного i сан1тапноепшем 10лог 1чного хаоактепу
2.6

raCMVN 1200

Пооядок забезпечення населения i
noauiBHHKiB (Ьоомуваиь та спеп1ал13оваиих

Постанова Каб!нету MiHicTpia
Украши

вш 19 серпня 2002 о. N
1200

Постанова Каб1нету MinicTpia
Украши

в1л 04 серпня 2000 D. N
1214

Постанова Каб1нету М1н1стр1в
Украши

вш 29 беоезня 2001 о. N
308

служб цившьного захисту засобами
1нлив1дуального захисту. ппиладами
DaaianiiiHoi та х1м1чно1 оозвшки.
дозиметоичного i х 1м 1чного коитш лю

2.7

raCMYN 1214

Певел 1к об'ект1в та окремих тевитов1й. як1
П1длягають пост1йному та обов'язковому на
договгвн1й ocHOBi обслуговуванню
ПСОЖЗВНИМИ ЭВ301ЙН0“0ЯТУВЗЛЬНИМИ

службами
2.8

ПКМ УН308

2.9

ПКМУ N 443

2.10

ПКМ УН444

2.11

ПКМУ N 787

2.12

ПКМУ N 253

Пооядок ствовения i викооистания
матео1альних оезевв1в для запоб1гания.

техногенного i поиоодного хавактеоу та ix
наслшк!в
Пооядок ninroTOBKH до дш за поизиаченням Постанова Кабшету MraicTpie
овгаи1в управл!ння та сил цившьного захисту Украши
Пооядок зл 1Йснення навчания населения п1ям
у наязвичайних ситуац1ях
Порядок утвооення, завдания та (Ьункц11
боомувань цившьного захисту
Пооялок викооистання захисних спопуп
цившьного захисту fцившьио! оборони') для
господаоських.

2.13

H K M yN 11

2.14

ПКМУ N 6

2.15

ПКМУ N 729

культуоних

Постанова Каб1нету MiHicrpis
Украши
Постанова Каб1нету М1н1стр1в
Украши
Постанова Каб1нету MinicTpie
Украши

вш 26 чеовня 2013 в. N
443
вш 26 чеввня 2013 в. N
444
вш 09 жовтня 2013 в. N
787
в1л 25 березня 2009 в. N
253

та побутових

потоеб
Положения поо едину деожавну систему
цившьного захисту
Про затвердження перел1ку об'ект1в, що
належать суб'ектам господарювання,
проектування яких зд1йснюеться з
урахуванням вимог 1нженерно-техн1чних
заход 1в цившьного захисту
Пооялок орган1зац11 та проведення
поо(Ьес1йно1 пшготовки. пшвишення
квал1(Ькап 11 основних поан1вник1в
поо(Ьес1йних авао1йно-оятувальних служб

Постанова Каб1нету М1н1стр1в
Укра'1ни
Постанова Каб1нету М!н1стр|в
Украши

вш 09 с1чня 2014 в. N 11

Постанова Каб1нету MinicTpis
Украши

в1л 02 жовтня 2013 в. N
729

вш 09 с1чня 2014 в. N 6

О

2.16

ПКМУЫ841

3
3.1

НАПББ.03.001-2004

1нш! нормативно-правов! акти та нормативн! документи
TnnoBi новми належност! вогнегасник1в
Наказ МНС Украгаи

3.2

ППБУ

Ппавила пожежно! безпеки в Укваш!

Наказ МВС Украши

3.3

Правила улаштування
систем раннього
виявлення

Пвавила улаштування. експлуатап11 та
техн1чного обслуговування систем саннього
виявлення надзвичайних cmyauifi та
опов1шення людей у паз! ix виникнення

Наказ МНС Украши

3.4

Правила охорони життя Правила охооони житгя людей на водних
людей на водних об'ектах об'ектах У кражи

Наказ МНС Украши

3,5

ПТБ

Наказ МНС Украши

3.6

Методика прогнозування Методика пвогнозування наслшк1в виливу
Наказ МНС М^нагрополгеики,
ХНО
Гвикилу) небезпечних х 1м 1чних оечовин пои М1неконом1ки, М1неколог!(
аваиях на псомислових об'ектах i тшнспорт!

3.7

Методика спостережень

Методика спостеоежень шодо оп 1нки
пад!аи1йно1 та х!м1чно 1 обстановки

Наказ МНС Украши

3.8

1нструкц1я 3 тривалого
збер1гання

1нствуки1я 3 тоивалого збеп1гання засоб1в
оад 1ац 1йного та х 1м 1чного .захисту

Наказ МНС Украши

3.9

1нструкц 1я щодо

1нструкц1я щодо утримання захисних споруд Наказ МНС Украши
иившьно! обопони у мипний час

утримання захисних
епоруд

Про затвердження Порядку проведения
евакуац11 у раз! загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуац|й
техногенного та природного характеру

Поавила техногенно! безпеки у сфер!
пив1льного захисту на пшпоиемствах. в
орган 1зац 1ях. установах та на небезпечних
територ1ях

Постанова Каб1нету MiwicTpiB
Украши

3.10

Правила надання
техн1чних умов

Ппавила налання тсхн1чиих умов до
1нженепного забезпечення об'екта
буд 1вниптва шодо пожежно! та техногенно!
безпеки

Наказ

3.11

План реагування на
рад1ацШн1 asapii

План пеагування на пал1'ап1йн1 авап1|

Наказ Держатомрегулювання, МНС

3.12

ДБН В. 1.1-7-2002

3.13

ДБН В. 1.2-4-2006

Державн! буд 1вельн1 норми. Захист вщ
Наказ Держбуду Укра'ши
пожеж!. Пожежна безпека об'ект1в
буд1вництва
Державн! буд1вельн1 норми. 1нжеиерноНаказ М1нбуду Украши
техн 1чн 1 заходи цившьного захисту (цив!льно1
оборони)

3.14

НАПБВ.01.057-2006/200 Ппавила пожежно! безпеки в
агооппомисловому комплекс!

вш 30 жовтня 2013
841

D.

N

02 кв1тня 2004 о. N
151,зареестрований у
М1н'юст! Укра'ши 29
кв1тня 2004 р. за N
554/9153
В1л 30 г в у л н я 2014 D. N
1417.запеестсований у
М1н'юст1 Украши 05
березня 2015 р. за N
252/26697
в1л 15 тоавня 2006 D. N
288, зареестрований у
М1н'юст! Украши 05
липня 2006 р. 3aN
785/12659
вш 03 гпудня 2001 п. N
272, зареестрований у
Мш'юст! Украши 01
лютого 2002 р. за N
95/6383
Bin 15 сеппня 2007 о. N
557, зареестрований у
М1н'юст1 Украши 03
вересня 2007 р. за N
1006/14273
вш 27 бепезня 2001 о. N
73/82/64/122.
зареестрований у
М 1н'юст1 Украши 10
кв1тня 2001 р. за N
326/5517
вш 06 сеопня 2002 в. N
186. зареестрований v
М1н'юст| Украши 29
серпня 2002 р. за N
708/6996
в1д 16 гоулня 2002 о. N
330, зареестрований у
М1н'юст1 Украши 04
березня 2003 р. за N
179/7500
В1л 9 жовтня 2006 о. N
653, зареестрований у
М1н'юст1 Украши 02
листопада 2006 р. за N
1180/13054
B in

14 листопада 2013 d.
N771. заосестрований у
М1н'юс1|1 Украши 22
листопа!ца 2013 р. за N
1988/24520

M in ic T e p c T B a о б о р о н и У к р а У н и в ш

Наказ М1нагропол1тики, МНС

В1Л 17 то ав н я 2004 о. N
87/2 1 1 . за о е гс т р о в а н и й v
М1н'юст1 У кра'ш и 10 червн я
2 0 0 4 р. за N 7 2 0 /9 3 1 9

вш 03 гпулня 2002 п. N
Ш
В1Д 04 сеопня 2006 о. N
274
в1л 04 ГПУЛНЯ 2006 п. N
1 3 0 т 0 . заосестрований
у М1н'юст1 Украши 05
кв1тня 2007 р. за N
313/13580

€’

