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прийняття ресютрацiйного номера облiково.і. картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний
контролюючий орган)
Перевiрено: Комунальний заклад Ки.і.всько.і. обласно.і. ради «Великополовецька спецiальна загальноосвiтня
школа-iнтернат 1-11ст.», Ки.і.вська область, Сквирський район, с.Великополовецьке, вул.Центральна, 65
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Розпорядчий документ вiд
виконаний , не виконаний

№

пЕрЕл1к
Nз/п

питань щодо проведенI1я перев]рки
так нi
Питання, що пiдлягають перевiрцi

нв

Частина 1. Забезпечення пожежно.1. безпеки

нп

НОрма"внеобгрунтування

1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки
1.1

1.2

аявнiсть на об'€ктi розпорядчих документiв т
iнформацiйних покажчикiв з питань пожежно.і. безпеки
а пiдпри€мствi створено СПБ

1.3

а пiдпри€мствi створено добровiльну пожежну охорону

1.4

а утворено пожежно-рятувальний пiдроздiл
абезпечення вивчення правил пожежно.і. безпеки т

+

пVнкти 2 -8,10 DоздiлV

1 ппБу
+

пVнкт 14 oоздiлV П

ппБу
+

пVнкт 12 Dоздiлv Н

ппБу
+

пVнкти 17 - 19 Dоздiлv

п ппБу

проведення виховно.і. роботи, спрямовано.і. на запобiганн

пожежам
+

. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються матерiали

пБу

а речовини з визначеними показниками щодо пожежно
небезпеки
.
Забезпечено

дотримання

працiвниками

об'скта

+

пVнкт 1 1 DоздiлV 11

пБу

встановленого протипоЖежного режиму
+

. Наявнiсть декларацi.і. вiдповiдностi матерiально-технiчно.

ази суб'скта господарювання вимогам законодавства
питань пожежно.і. безпеки
5. Проведено 1нструктажі та проходження навчання з питан
пожежно.і. безпеки
. Забезпечено протипожежний стан утримання територi.і.

пVнкт 9 Dоздiлу 11

пункти 2, 4, 5 статтi 57

зу
пvнкти 15, jЁ 2Q
оздiлv 11 ппБу

+

+

vнкти ].1 -1.2] глави

1 DоздiлV 1П ППБУ

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будiвель,

+

Vнкти 2.1 -2.22 глави

примiщень та споруд
. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів

+

пvнкти 2.23 -2.37 глави
2 DоздiлV 111 ППБУ

DоздiлV Н1 ППБУ

вакуацi.I. i виходiв

. Стан утримання iнженерного обладнання
9.1

+

лектроустановки (можливiсть .і.х застосування, монтаж,
аладка та експлуатацiя)
вiдповiдають
вимогам

Vнкти 1.1 -1.24 глави

1 ооздiлV IV ППБУ

ормативних документiв
9.2

истеми

опалення та тепловi

мережi

вiдповiдають

+

vнкти 2.1 -2.18 глави

2 oоздiлV IV ППБУ

ротипожежним вимогам стандартiв, будiвельних норм
а iнших нормативних актiв
9.3

9.4

гювiтря

+

вiдповiдають протипожежним вимогам норм
азове обладнання вiдповiда€ протипожежним вимогам

+

Vнкти 2.18 -2.27 глави
1)ОЗдiЛV IV ППБУ
гіvнкти 4.1 - 4.4 глави 4

истеми каналiзацi.і. та смiтт€видалення вiдповiдають т

+

пvнкти 3.1 -3.5 глави 3

истеми

вентиляцi.і.

i

кондицiонування

орм

9.5

оздiлv lv п1Бу
оздiлv IV ппБу

ксплуатуються вiдповiдно до вимог протипожежнихорм

10. Наявнiсть та утр11мання автоматичних систем про"пожежного захисту, засобiв зв'язку
пvнкти 1.1 -1.6 глави
10.1
удiвлi,
примiщення
та
споруди
обладнанi +
оздiлv V шБу
втоматичними системами протипожежного захист
системами

пожежно.і.

сигналiзацi.I.,

1

автоматичними

истемами пожежогасiння, системами оповiщення про
ожежу та управлiння евакуюванням людей, системами
ротидимного захисту, системами централiзованого
ожежного спостереження) (датIi - АСПЗ), засобами
10.2

в'язку вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв
СПЗ обслуговуються вiдповiдно до вимог нормативноправових актiв

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1
истеми зовнiшнього протипожежного водопостачання, +
насоснi станцi.і. вiдповiдають та експлуатуютьсяiдповiднодопротипожежнихвимог

+

vнкт 1.4 глави 1

Ооздiлv V шБу
пvнкти 2.1, 2.3 глави 2

оздiлv V ппБу

11.2

лаштування
та
утри м ан ня
внутрiшн ьог
протипожежного водогону, кiлькiсть вводiв у будiвлю,
итрати води на внутрiшн€ пожежогасiння та кiлькiст
трумин вiд пожежних кранiв вiдповiдас вимогам
удiвельних норм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв добровiльно.і., вiдомчо.і. та

+

vнкт 2.2 глави 2

оздiлV V ппБу

+

пVнкт 7 DоздiлV 1,дШ12DоздiлVП,пvнкти3.1-3.26ггтаЬи3DоздiлvV

мiсцево.і. пожежно.і. охорони, пожежно.і. технiки та первинних
асобiв пожежогасiння
ПБУ, статтi 61 -63зу

13. дотримання вимог пожежно.і. безпеки пiд час збирання,

+

переробки та зберiгання зернових i грубих кормiв

vнкти 8.1.1 -8.5.18

АПБ В.01.057-

006/200

14. дотримання вимог пожежно.і. безпеки пiд час проведенн
огневих, фарбувальних та будjвельно-монтажних робiт
14.1
ове будiвництво, реконструкцiя, переоснащення,
еставрацiя та капiтальний ремонт примiщень, будинкiв,
поруд здiйснюються на пiдставi проектно.і. документацi.і.,
ка затверджена у встановленому порядку
14.2
аходи пожежно.і. безпеки при пiдготовцi та проведеннi
варювальних та iнших вогневих робiт вiдповiдають

+

оздiл VП ППБУ

+

Vнкт 21 DоздiлV 11

пБу
+

пVнкти 1.1 -1.5 глави 1

оздiлv Vn шБу

имогам нормативних документiв
14.3

14.4

аходи пожежно.і. безпеки при пiдготовцi та проведеннi
арбувальних робiт вiдповiдають вимогам нормативни
окументiв
аходи пожежно.і. безпеки при пiдготовцi та проведеннi
обiт з мастиками, клеями та iншими подiбними
орючими речовинами й матерiалами вiдповiдают

+

пVнкти 2.1 -2.28 глави

DоздiлV VП ППБУ
+

пункти 3.1 -3.9 глави 3

оздiлv VП ППБУ

имогам нормативних документiв
14.5

аходи пожежно.і. безпеки при пiдготовцi та проведеннi
удiвельно-монтажних робiт вiдповiдають вимогам

+

аходи пожежно.і. безпеки у проектнiй документацi.і
одо
застосування
пожежно-технiчно.і
ласифiкацi.і. вiдповiдають вимогам нормативни

+

Vнкти 4.1 -4.48 глави

DоздiлV VII ппБу

нормативних документiв
14.5.1

14.5.2

окументiв
аходи пожежно.і. безпеки у проектнiй документацi.і

одо

обмеження

поширення

пожежi

Vнкт 2 частини пеDшо.і.
статтi 67 КПЗУ, пункти.1-2.19дБНВ.1.1-7

+

мi

пVнкт 2 частини пеDшо.і.
таттi 67 КЦЗУ, пункти3.1-3.5дБНВ.1.1-7

удинками вiдповiдають вимогам нормативни
14.5.3

окументiв
аходи пожежно.1. безпеки у проектнiй документацi.і

+

одо обмеження поширення пожежi в будинках
iдповiдають вимогам нормативних документiв
14.5.4

аходи пожежно.і. безпеки у проектнiй документацi.і

пVнкт 2 частини пеDшо.і.
таттi 67 КLIЗУ, пункти.1-4.42дБНВ.1.1-7

+

одо забезпечення безпечно.і. евакуацi.і. людей

Vнкт 2 частини пеDшо.і.
статтi 67 КНЗУ, пункти5.1-5.54дБНВ.1.1-7

iдповiдають вимогам нормативних документiв
14.5.5

аходи пожежно.і. безпеки у проектнiй документацi.і
одо забезпечення гасiння пожежi та проведен
ожежно-рятувальних робiт вiдповiдають вимогам

+

пVнкт 2 частини пеDшо.і.
статтi 67 КНЗУ, пункти
6.1 -6.16 дБН В.1.1-7

ормативних документiв
14.5.6

аходи пожежно.і. безпеки у проектнi й документацi.і

одо

основних

ахисту

вiд

iнженерно-технiчних
пожежi

вiдповiдають

засобiв

+

пvнкт 2 частини пеDшо.і.
татгi 67 КНЗУ, пункти7.1-7.19дБНВ.1.1-7

вимогам

ормативних документiв
Частина 11. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту населення i територiй вiд надзвичайних сиггуацiй
+
]Ьо:=:;вНаанНнНяЯ::#:ГзjдН±Е:::РсНт:-сТяеХ:±Ч;#аХхуЗвааХнО:i:Н]?н:::€еКрТна:]
hvнкти 1 -4 ПеDелiкV|об'ектiв.шоналежать

Vб'сктамосподаDювання.

ехнiчних заходiв цивiльного захисту

DоектVвання яких
дiйснюсться з

DахVванням вимог
iнженеDно-технiчних
аходів цивiльного
ахистV, ПКМУ N 6,пiдпункт1.9дБНВ.1.2--2006

+

. Проведено iдентифiкацiю об'скта пiдвищено.і. небезпеки

пvнкт 3 ПОDядкV
iдентиdtiкапi.і. та облi кv

об'€ктi в пiдвишено.і.

небезпеки ПКМУ N956
+

3. Здiйснено декларування безпеки об'€ктiв пiдвищено.т. небезпеки

Vнкт 9 частини пеDшо.і.

таттi 20зу,ЁеклаDVваннябезпеки
об'сктiв пiдвишено.і.

небезпеки, НКЁ956
+

. Проведено обов'язкове страхування цивiльно.і. вiдповiдальностi
суб'сктiв господарювання

Vнкт 1 ПоDядкV

пDоведеннябов'язкового
тDахVвання цивiльно.і.

iдповiдальностi,ПК
1788,пVнкт 4.9.5 ПТБ

+

5. Розроблено плани локалiзацi.і. та лiквiдацi.і. наслiдкiв аварiй н

пVнкт 1О частини

еDшо.і. статгi 20,дШчастинипеDшо.і.статтi

об'сктах пiдвищено.і. небезпеки

130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ2245

. Забезпечено працiвникiв об'€кта засобами котіективного т
iндивiдуального захисту

+

Vнкт 2 частини пеDшо.і.

таттi 20 КПЗУ ПКМУ
1200, пVнкти 4.3,4±§тБ

7. Розмiщено iнформацiю про заходи безпеки та вiдповiдн

+

пvнкт 3 частини пеDшо.і.
статтi 20 КЦЗУ

поведiнку населення у разi виникнення аварi.і.
8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйних заходiв

+

Vнкт 4 частини пеDшо.і.
таттi 20КЗУ,частина 9 статтi33к11зу

9. Створено об'€ктовi формування цивiльного захисту т
еобхiдну для .і.х функцiонування матерiально-технiчну базу,абезпеченоготовнiстьтакихформуваньдодiйзапризначенням

+

10. Створено диспетчерську службу на об'сктi
небезпеки

+

пiдвищено.і

пvнкт 8 частини пеDшо.і.
статтi 20 КЦЗУ, стаття

тому числi правилам техногенно.і. безпеки

ивiльного захисту

Vнкт 6 частини пеDшо.і.

статтi 20ЗУ,додаток 1 доетодикипDогнозVвання

11. Здjйснено навчання працiвникiв з питань цивiльного захисту, +

12. Проведено об'€ктовi тренування i

пVнкт 5 частини пеошо.і.
•'КЗУ,пVнкт3ПКМУ
N787
таттi 20 стаття
26

О кцзу, пБЁ43,ПКМУN444
навчання з питан

+

пVнкт 1 1 частини
пеDшо.і. статтi 20

'.оDяпкVзлiйснення
авчання насет1ення

iям V надзвичайних
итVап.
ПКМУ N 444
13.
Забезпечення
аварiйно-рятувального
суб'€ктiв господарювання

обслуговування

+

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щод
створення, зберiгання, утримання, облiку, використання т
еконструкцii захисних споруд цивiльного захисту

+

15. Створено об'ектовий матерiальний резерв для запобiгання т
iквiдацil наслiдкiв надзвичайних ситуацiй

+

нкт 1 2 частини
еDшоI статтi
Ота стаття 133 КПЗУ
таття 32 пvнкти 15 16

астини пеDшоI статI`i

О КПЗУ, наказ МНС N53пvнкт24ПКМУN53
кт 1 8 частини
еіэшо1 статтi 20

ЗУ, стаття 98 КПЗУ.бзацшостийцyнщyL4оDялкvствоDенняi

икоDистання
атеD iалышх DезеDв iв

я запобiгання`
iквiдацil надзвичайних

итvанiй техногенного i
DиDодного хаоактеDV

а Ё{ наслiлкiв, ПКМУ
308

16`
Впроваджено
на
об'ектi
пiдвищеноI
небезпек
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичаи
ситуаціи та систему оповіщення та заоезпечено іх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорон
иття людей на водних об'€ктах

+

+

таття 53 КПЗУ

нкт 1 . 1 ПОавил

хоDони житгя людей
а водних об'ектах

Пояснення до позначень, використаних у перелiку питань
«Так» -так, виконано, дотримано, вiдповiдае, присутнс;
«Нi»
-нi, не виконано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутнс;
«НВ»

-не вимагаеться вiд суб'скта господарювання (фiзично.I особи -пiдпри€мця)/об'€кта, що
перевiрясться;

«НП»

-не перевiрялося на суб'ектi господарювання (у фiзично.l особи -пiдпри€мця)/ Об'ектi.

Ошс

Ng

виявлених порушень
Нормативно-правовий акт, вимоги якого

порушено

з/п

реквiзити норми(пунm,статгя)
п.1.2 глава1 роздiл V
1.

2.

3.

4.

нАпБ А. 01.0012014

п1.18 глава 1 роздiл

IV
п.2.5, глава 2, Роздiл

н1
п.3 .11, глава 3 , Роздiл

п1
п.1.6 глава 1 роздiл IV

5.

позначеннянормативно-правовогоакта

НАПБ А. 01.ОО1 2014

НАПБ А. 01.001 2014

НАПБ А. О1.001 2014

НАПБ А. О1.0012014

детальний опис виявленого порушення
В примiщеннях не обладнано систему оповiщення про
пожежу.

допускасться використання свiтильникiв з лампами
розжарювання бе3 захисного суцiльного скла (ковпакiв)
дерев'янi конструкцi.I покрiвлi
будiвлi
не пiддано
вогнезахиснiй обробцi.
На фасадi будiвлi вiдсутнiй адресний вказiвник,
освiтjпований у темний час доби.
З'еднання, вiдгалуження та окiнщовання жил проводiв не

виконано за допомогою опресування, паяння або
затискачiв

п.3 .1 1. глава3 роздiл V
6.

7.

8.

п. 16, додаток 2

НАПБ А. 01.001 -

Наявний пожежний щит не укомплектовано згiдно норм

2014

належності.

НАПБ В.О1.058-2008/112

п. 4 роздiл П

НАПБ А. О 1.001 -

пп.1, п.2,2, глава 2,

НАПБ А. 01.001 -

роздiл V

для кожного примiщення закщцу не розроблено iнструкцi.і
про заходи пожежноi- безпеки
Внутрiшнiй протипожежний водопровiд знаходиться у
несправному станi.
Бiля мiсця розташування пожежного водоймища не
встановлено свiтловIй показчик iз цифровим зазначенням

2014

2014

пп.10 п.2.1 глава 2роздiлV
НАПБ А. 01.001 -2014

9.

запасу води в кубiчних метрах
п 2.31. глава 2 Роздiл
1о.

1п.
п 2.37. глава 2 Роздiл

11.

НАПБ А. 01.0012014

Сходовi клiтки та спортзал не забезпечено евакуацiйним
Освiтленням.

НАПБ А. 01.001 -

Замiнити скло в дверях гуртожитку, яке да€ скалки щ]и

2014

111.

п.2.27 глава2 роздiл Ш

НАПБ А. О1.001-2014

вiдкриваються легко, зсередини без ключа.

12.

п.3.2. глава 2 роздiтI VГ

Обслуговувальний персонал та пiдопiчних не забезпечено

НАПБ А. 01.ОО12014

13.

14.

руйнуваннi.
дверi евакуацiйних виходiв не виконано такими, що

ст.27

фiльтрувальними пристроями дт1я саморятування пiд час

пожежi
Примiщення навчаjlьного
закладу не забезпеченi
.радіотрансляціиними точками для гарантованого
11риймання програм державного радiомовлення.
У примiщеннi дитячого садочка килими, паласи, килимовi
дорiжки та iншi покриття не прикрiплено до пiдлоги.

пкму вiд
15.О9.1999року
Ng 1 92

.1 .2глава 1 роздiл VI
15.

НАПБ А. 01.ОО1 2014

п.1.21 глава1 роздiл IV
16.

НАПБ А. 01.001-

Не проведено перевiрку захисту навчального корпусу вiд
прямих попадань блискавки та вторинних .11 проявiв.

2014

п.2.16 глава2 роздiл П1

В примiщеннi логопедичного кабiнету та приймальноi.
1рати на вiкнах не виконано такими, що розкриваються,

НАПБ А. О1.001 2014

17.

розсуваються або знiмаються
п.1. 21. глава 1 роздiл
18.

19.

2о.

21.

IV

Недостатнiй захист будiвлi школи вiд прямих попадань

НАПБ А. 01.ОО1 -

блискавки та вторинних і-1 проявiв.

2014

п. 1.18 глава 1 роздiл
IV

НАПБ А. О 1.ОО1 -

п.1 . 18 глава 1 роздiл

НАПБ А. О1.001-

IV

Електросвiтильники в примiщеннi майстернi
безпосередньо на струмопровiдний провiд.

2014

пiдвiшенi

В примiщеннi приймальньоi. допускаеться застосування

саморобного подовжувача, який не вiдповiдае вимогам

2014

ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних)
1.7. глава 1 роздiл IV

е11ектропроводок.
Вiдгалужувальнi та з'€днувальнi коробки не закритi

НАПБ А. 01.001 -

кри1шами з негорючих або важкогорючих матерiалiв.
Електророзетки та вимикачi встановленi на

2014

п. .1,1 7глава1 роздiл IV

НАПБ А. 01.001-

`-

горючіи основі не виконано з підкладанням під
них суцiльного негорючого матерiалу, що

2014
22.

виступа€ за габарити апарата не

менше нiж на о,01м.

пЕрЕл1к
питань щодо здiйснення за дiями (бездiяльностi) посадових осiб, уповноважених
на здiйснення перевiрки
заповнюсться виключно ке iвником с б'екта господа ювання або овноваженою ним особою

Питання, що пiдлягають конт Олю з бо

мативне

з/п
1

Про

суб'скта господарювання
проведення планово.і. перевiрки

суб'€кта

господарювання письмово попереджено не менше
нiж за 10 календарних днiв до .і-і. початку

обгі]унтуваннячастина4статтi5ЗУ вiд

„

2

Посвiдчення на проведення перевiрки та службовi
посвiдчення, що засвiдчують осiб, що проводять
перевiрку, пред'явлено

//

3

Копiю посвiдчення на перевiрку надано

/

4

Перед початком здiйснення перевiрки особами, що
здiйснюють перевiрку, внесено запис про перевiрку
до вiдповiдного журналу суб'скта господарювання
(за його наявностi)

5

Шд час позапттаново.і. перевiрки з'ясовувалися лише
тi питання, необхiднiсть перевiрки яких стала
пiдставою для .і-і. здiйснення. У посвiдченнi на
здiйснення позапланово.і. перевiрки зазначено

05.04.2007
Ng 877
частина 5 статтi 7, стаття
10 ЗУ вiд о5.04.2007 Ng 877

частина 5 статтi 7,абзацитретiйташостийстаттj10ЗУвiдо5.04.2007Ng877

/
/

частина 12 статтi 4

ЗУ вiд 5.04.2007 № 877

частина 1 статтi 6 ЗУ вiд
5.04.2007

Ng 877

питання, що с пiдставою для здiйснення тако.і.
перевiрки

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.1. перевiрки та складеного акта перевiрки

J№з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевiрки складено у двох примiрниках, один з яких вручаеться керiвнику (власнику) суб'скта

господарювання або уповноваженiй ним особi, а другий - залиша€ться в органi дСНС Укра.і.ни, посадовi особи
якого здiйснювали захiд державного нагляду (контролю)
Пiдписи осiб, якi брали участь у

Посадовi особи органу дСНС Укра.і.ни:
Провiдний iнспектор СItвирського РС
ГУ дСНС Укра.і.ни у Ки.].вськiй областi

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скга господ

Р. О. довбешко
iд час здiйснення

заходу:
`.

`

`

.'

.'`.

Вiдмiтка про вiдмову пiдписання/отримання (необхiдне пiдкреслити) посадовими та/або уповноваженими
особами суб'€кта господарювання цього акта перевiрки

ПріIмiтка. У випадку наявностi в акті відомостей, що становлять сj]ужбову або державну тасмницю, йому моtке бути гірисвосно відповiдний гриф
секретності або обмеження доступу

пЕрЕл1к
нормативно-правових актiв та нормативнш докумснтiв, вiдповiдно до яI`.их
N .}/п

складено г[ере.г][к гіитань щодо проведення псрсвірки
Назва I]орматнвно-правового акта
Затверджено
вмд норматнві]о-правового дата та номер норматнвно-

ПозначеIіtlяпорматіIвно-

правового ama
А
1
1.1

у N 877

акта та назва оргаііу

правового а1сга

3

4

2

1

За коіі н Украiн н
"Про основнi засадн державного нагляду (контролю) у сферi

акон Укра.і.ни

iд о5 квiтня 2007 D. N 877-V

одекс

iл о2 жовтня 2012 D. N 5403-

осподарсько.і.дiяльностj"
1.2

кцзу

L3

зу N 2245

одекс цивiльного захисту Укра.1ни

I

1.4

у N 1 5/98

"Про об'екти пiдвищено.і. небезпеки"
акон Укра.і.ни
"Про захист jіюдини вLц впливу iонiзуючого випромiнювання" акон Укра1'ни

iд 14 січня 1998 гt. N ]5/98-В

ПОстанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраТнн

2
2.1

iд 18 с[чня 2001 D. N 2245-Ш

"у N 956

oDядок ідентиdtiкаці`I' та облікV об'сктiв пшвишено.і.

останова Кабiнету Мінiстрiвкра-1ни вiд 1 1 липня 2002 іэ. N 956

небезпеки
2.2

ПКМУ N 306

DитеDi.[. за якими оuiнюсться стvпiнь гіизикv вiд

останова Кабiнету Мiнiстрiвукра1"

iд 29 лютого 2012 D. N 306

пDовадження господаDсько.і` лiяльностi та визначасться

пеDiодичнiсть здiйснення планових захолiв деDжавного
аглядv /контDолю` v сd]еDi техногенно.і. та пожежноi. безпеки
2.3

кму N 5

ипове положення nDo вiдомчv пожежнv охоDонv

останова Кабінету Мшістрівкра',-ни

iл о9 сiчня 2014 D. N 5

24

кму N 564

оDядок dіVнкіIiонvвання лобоовiльно`і. пожежно.і. ОхоDони

останова Кабiнету Міністрівкра`,'ни

ш 17 липня 2013 D. N 564

25

кму N 1788

оDядок i пDавиjіа пDоведення обов'язкового стDахvвання
ивiльно.і` вiдповiдальностi сvб'€ктiв господаDювання за

останова КабiіIету МнIстрiвкра`,`ни

iд 16 листопада 2002 D. N
1788

кодv. яка може бvти заподіяна пожежами та аваDiями на

2.6

кму N 1200

2.7

ПКМУ N 1214

б'€ктах пiлвишено.і. небезпеки. вкjтючаючи
ожежовибvхонебезпечнi об'€кти та об'€кти. госполаDська
iяльнiсть на яких може пDизвести до аваDiй екологiчного i
анiтаDно-епiдемiологiчного хаDактеDv
оIэядок забезпечення населення i пDашiвникiв dюDмvвань та
пенiалiзованих слvжб нивiльного захистv засобами
iндивiдvального захистv` пDиладами Dадiацiйно`і та хiмічноI

останова Кабiнету Мiнiстрівкра-,-ни

iд 19 сеDпня 2002 D. N 1200

останова Кабiнету Мінiстрjвкра`,'ни

iд о4 сеопня 2000 D. N 1214

Останова Кабінету Мінiстрiвкра'1ни

iд 29 беDезня 2001 D. N 308

останова Кабінету Міністрівкраi'ни

iл 26 чеDвня 20і3 D. N 443

останова Кабінету Міністрівкра1'ни

iд 26 чегtвня 2013 D. N 444

останова Кабiнету Мiнiстрiвкра','ни

iд о9 жовтня 2О13 D. N 787

останова Кабінету Міністрiвкра,ни

iд 25 бегtезня 2009 o. N 253

останова Кабiнету Мiністрівкра1'ни

iд о9 сiчня 2014 D. N 11

ро затвердження перелiку об'€ктiв, що належать суб'€ктам
господарювання, проектування яких здійсню€ться 3
рахуванням вимог iнженерно-техн ічних заходів uивільногоахисту

останова Кабінету Мністрiв

iд о9 сiчня 2014 п, N 6

ОЗВiлки. дОЗимеТОиЧнОгО i ХiмiЧНОГО КОНТDОЛЮ
еDелiк об'€ктiв та окDемих теDитоDiй. якi пiдтIягають

постiйномv та обов`язковомv на договiDнiй основi
бслvговvванню деDжавними аЕаDiйно-Dятvвальними
Jlvжбами
2.8

кму N 308

2.9

кму N 443

оDяпок ствоDення i викоDистання матеоiальних DезеDвiв лля
апобiгання. лiквiлашi.і. надзвичайних сиггvаіIiй техногенного i
DиDодного хаDактеDv та .і.х насjіiдкiв

оDялок пiдготовки до лiй за пDизначенням оDганiв
поавлiннятасиj]щвiь_цQ[Q_±ахLЁ±±±Е±

2,10

кму N 444

2.11

кму N 787

2.12

кму N 253

2.13

кму N 1 1

2.14

пкму N 6

оDялок здiйснення навчання населення дiям v надзвичайних
иwаlIiях
оDядок vтвоDення. завдання та djvнкнil d]оDмVвань
нив]льного захистv
оDядок викоDистання захисних споDvд ііивiльного захистV
шивiльноi обоDони) штя господаDських. кvльтvDних та

побvтових потDеб
оложення nDo €динv деDжавнv системv шивiльного захистv

кра','ни

2,15

ПКМУ N 729

оDялок оDганiзанiі. та пDоведення пDоdjесiйно.і' пI.дготовки.
iдвишення квалid]iкашi`і. основних пDаuiвникiв пtэоd>есiйних
ваDiйно-Dятvвапьних слvжб

останова Кабінету Мiністрiвкра-1`ни

iд О2 жовтня 2013 b. N 729

2_16

1кму N 84 1

ро затвердження Порядку проведення евакуаш у разі
агрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй

останова Кабiнету Мінiстрів

iл 30 жовтня 2013 D. N 841

кра`,`ни

хногенного та природного характеру

Iншi іIОрматіIвно-правовi акгн та ііорма"внi документн

3
31

АПБ Б.03.00] -2004

иповi ноDми нагIежностi вогнегасникiв

аказ МНС Укра.1.ни

iд о2 квiтня 2004 D. N 151.

аресстрований у Мiн'юстiкра1`ни29квiтня2004рза N54/9153

3.2

гтБу

Dавила пожежно1 безпеки в УкDа.і'ні

аказ МВС Украi.ни

iд 30 гtіvдня 2014 D. N 1417

аре€стрований у Мін'юстікра.і.нио5березня2015р. за2s2п:6брJ

3.3

Правила улаштування`истемранньоговиявjіення

Dавила vjlаштvвання_ експлvатанi.і. та технiчного

слvговvвання систем Dаннього виявлення надзвичайних
итvаіIiй та оповішення jіюдей v Dазi .і`х виникнення

аказ МНС Укра.і`ни

iд 15 тDавня 2006 D, N 288,

аре€стрований у Мін'юстікра`ігнио5липня2006рза N

85/12659
3.4

1равила охоронииттялюдейнаводнихб'€ктах

Dавиjіа охоDони життя люлей на водних об'€ктах УкDа.і.ни

аI{аз МНС Украі`ни

iд о3 Iюvдня 2001 D N 272

аре€стрований у Мiн'юстікраi.нио1лютого2002р за95/6383

3.5

тБ

ПDавила техногенно1 безпеки v cdteDi шивiльного захистv на
пiдпDи€мствах. в оDганiзапiях. vстановах та на небезпечних

Наказ МНС Украіни

iд 15 сеDпня 2007 D N 557

аресстрований у Мін'юстiкра.I.нио3вересня2007р за1006/14273

еDитоt]іях
3.6

етодика

прогнозування ХНО

етодика пт]огнозvвання наслiдкiв виливv /викилv\
ебезпечних хiмiчних Dечовин пDи аваDiях на пDомислових

аказ МНС, Мінагрополітики,I`некономіки,Мнекологі'і.

iд 27 беDезня 2001 гі N
3/82/64/122, зареестрований уін'юстiУкра`іни1Оквiтня001р.заN326/5517

б'€ктах i тDанспоDтi
37

3.8

етодикапостережень

нструкцiя з триваjюгозбері.гання

етодика спостеDежень шодо ошнки оадiаIіiйно.і та хiмiчно`і
бстановки

аказ МНС Украі.ни

нстDvкцiя з тDивалого збеоiгання засобiв Dадiанiйного та

ака3 МНС Укра'і'ни

iмiчного захистv

3.9

3.10

iд о6 сеDпня 2002 D N і 86

аре€стрований у Мiн'юстiкра.іни29серпня2002р за N08/6996

iд 16 гDvдня 2002 гі N 33О

аресстрований у Мін'юстiкра.інио4березня2003р. за179/7500

нструкцiя щодо'триманнязахиснихгюруд

нстDvкпiя шодо VтDимання захисних споDvд LIивiльно`і.
боDони v миDний час

Наказ МНС Укра.і.ни

iл 9 жовтня 2006 D N 653
аресстрований у Мiн'юстiкраі'нио2листопада2006 раN1180/і3054

равила надання
ехнiчних умов

Dавила надання технічних vмов до інженеDного
абезпечення об'€кта бvдiвнинтва шодо пожежно'і' та
ехногенно.і. безпеки

аказ Міністерства оборони
укра','ни

iд 14 jіистопада 2013 D. N

3.11

лан реагування наад]аційніаварі.і

3.12

БН В.1,1 -7-2002

3_13

БН В. I ,2-4-2006

314

ПБ В.01.057-006/200

ан DеагVвання на Dадiацiйнj аваDi.l

ержавнi будiвеjіьнi норми. Захист від пожежі. Пожежна
езпека об'сктiв будiвницти
ержавні будівельні норми Iнженерно-технiчн] заходи
ивільного захисту (цивіj]ьно.і оборони)
Dавила пожежно`і. безпеки в агDопDомисловомv комптIексi

71, заре€стрований уiн'юстiУкраі'ни22истопада2013рзаN1988/24520

аказ деррунс
жатом ег лювання

iп17

аказ держбуду Укра'і`ни

ш о3 гDvлня 2002 D. N 88

аказ Мінбуду Украіни

iд о4 сеіэпня 2006 D. N 274

аказ Мiнагрополiтики, МНС

iд о4 гDvдня 2006 D N
30/770, заресстрований уiн'юстiУкраінио5квітня007рзаN313/13580

тD
авня- D.аресстрованийуМjн'
?004
юстiкра.і.ни10червня2004р
N87Л2ll
за N20/9319

