І
ДЕРЖ АВНА С Ж Ж Б А З НАДЗВИЧАЙШ -Ж СИТУ.4ІЦЙ У КРА Ш И
ГО ЛО ВН Е УПРАВЛІННЯ ДСНС У К И ЇВ С ЬК ІЙ ОБ.ШАСТІ
Ф А СТІВ С ЬК И Й РА Й О Н Ш да СЕКТО Р
08500, Кшвська область, м. Фастів, пров. Шестопа,г(а, 1, тел./факс. (04565) 5^5-11

АКТ
№ 87
ск..іадений іа резу.пьтатами проведення планової Спозашіанавші перевірки щедо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
іахисту, тежногет-іої і"а пожежної беш екії
Комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради
«Ф астівська ТТР.ІТ»
(найменування ю рвдш н ої особи (та або його відоіфейїленого підроздшл') або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідеш ифікацііиий код юридичїюї особи 0 1994238
або реєстраційний нo^4ep облікової картки платника податків фізичної особіз - шдирхіемця, або
серія та номер паспорта (для ф ззтн и х осіб, які через свої решпіїні переконання в
установленому порядку відмовиліся ВІД прийняття ресстрацшноі'о номера облікової картки
нтатника
податків та
повідомили
про
це
відповідний
контролюючіїй
оріан)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ,

08500, Київська область, місто Фастів вул. Льва Толстого, 17
(місце знаходжеїшя, телефон)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Ком\т[ального некомерційного
підприємства Фастівської міської ради «Фастівська ЦРЛ» Київська область, місто
Фастів вул. Льва Толстого, 17
(найменування обЧктів юрвдично! особи або ф ізш ної особи - підіриєм ця, їх місцезнаходження, тш ефонн)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урах\ъанням значення прийнятного
ризику- від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий док 5'мент щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної п еревіри ї
Наказ ВІД 04.06.18р. N 588, виданий ГУ ДСНС України у
Іл планова:
Київській області. Посвідчення на перевірку від 04.06.2018 N 3615 + позапланова
Строк ііроведеніїя перевірки
П очаток перевірки
Заверш ення перевірки
і)б
2018
_00_
^15^
_0б
2018
_^10^
_(Ю
число М1СЯЦВ
рік
години хвилини число місяць
рік
години хвилини
Особи, яї€І беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіальясл'о opгaкv;
головний інспектор Фастівського РС ГУ ДСНС у Київській області майор сл>-^жби цивільного
захисту Прокопенко Ігор Валентинович
_____________________
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта іоспіщарювання (об'єкта перевірки) / фізична
__ ___ _________ _
особа
!11дпрнрыець
Іоловний ___ дшгір.___ Г ерцун____А В,
(посада, прізвище, Шя та по батькові)

ІНііїі особи:

Дані про останню перевІ|жу;
Планова

Позапланова
не оуло взагалі
І—І не було взагалі
Ьула у період з ппго.оооо
"т" була у період з 1411.2017
!—І буї
по пп.пзаасп
по 14.11.2017
Акт перевірки ВІД ™ . п о о п н З а П П
Акт перевіркивід 14,11,2017N1.^7
^
1Г-1--1Г-1—іп ~ 1 Розпорядчий документ від 14.11.2017
Розпорядчий ДОК>'МЄНТ від ь_1
_1 Ш
■ р-,
ППГТ1
„ г - | М 1 4 9 виконаний и , не виконании
виконании и ^ не виконании и
N
ПЕРШ НК
йіггань щодо Пр«,8ЄД€ННЯ перевірки
Нормативне
N з/п
П итання, що підлягаю ть перевірці
Т ак Ні НВ Н П
обґрунтування
Ч астина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні зажоди щодо забезпечення
пожежної безпеки
п\^нкти 2 - 8 . 10 роздиу
1.1 Наявність на об'єкті розпорядчих
ІШ Н БУ
^
документів та інформаційних покажчиків з
питань пожежної безпеки
пункт 14 розділу II
1.2 На підприємстві створено СПБ
ІШБУ
пу'нкт 12 розділу' II
1.3 На підприємстві створено добровільну
ІШБУ
пожежщ' охорон}' та утворено пожежнорятувальний підрозділ
+
пункти 17 - 1 9 роздгщ'
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної
IIППБУ
безпеки та проведення виховної роботи,
спрямованої на запобігання пожежам
ітункт 9 розділу II
2. будівництві та на виробництві
Ш1БУ
застосов>тоться матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
П У Н К Т 11 розділ'/ II
3. Забезпечено дотримання працівниками
Ш БУ
об’єкта встановленого протипожежного режиму
пункти 2, 4, 5 статті 57
4. Н аявність дек^иарації відповідності
КІІЗУ
.^їатеріально-технічно! бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
пу'нкти 15, 16, 20
5. Проведено інструктажі та проходження
розділ\- II ППБУ
навчання з питань пожежної безпеки
путати 1.1 - 1.21 глави
6. Забезпечено протипожежний стан утримання
1 розділу-ІІЇППБУ
території
пункти 2.1 - 2.22 главн
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
будівель, приміщень та споруд
2 розділл* III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
щ'нкти 2.23 - 2.37 глави
2 розділу- III ППБУ
шляхів евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можіштсть їх
отнкти 1.1 - 1.24 глави
застосування, монтаж, наладка та
1 розділу- IV ППБУ

експлу'атащя) відповщають вимоі^ам
нормативних докз’ментів
+
9.2 Системи опалення та теплові мережі
ш/нкти 2.1 - 2.18 глави
відповідають протипожежним вимогам
2 РОЗДІЛУ
ППБУ
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9.3 Системи вентиляції і кондиціснування
пункти 2.18 - 2.2 / глави
повітря відповідають протипожежним
2 розділу- ІУ ППБУ
вимогам норм
9.4 Газове обладнання відповідає
ггу-нкти 4,1 - 4.4 глави 4
протипожежним вимогам норм
роздтш- IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення
пушкти 3.1 - 3.5 глави З
відповідають та експл}^атуються відповідно
розділу- IV ППБУ
до вимог протипожежних норм
10. Н аявність та утрим ання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв 'я зк у
10.1 Будівлі, примнцення та споруди обладнані
пу-НЕти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами
розділу ППБУ
протипожежного захисту (системами
пожежної сигналізації, автоматичними
системами пожежогасіння, системами
оповіщення про пожежу та управління
евакутованням людей, системами
протидимного захисту, системами
централізованого пожежного
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
10.2 АСПЗ обслу-говутоться відпо.відно до вимог
пу-нкт 1.4 глави 1
нормативно-правових аісгів.
розділу- V ППБУ
11. Н аявність та утрим ання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
пу-нкти 2.1, 2.3 глави 2
водопостачання, насосні станції
роздтггу- V ППБУ
вщповідають та експлуатуються відповідно
до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання ви}''трішнього
пу-нкт 2.2 глави 2
протипожежного водогону, кількість вводів
розділу- V ППБУ
у бз^дівлю, витрати води на вну^трішнє
пожежогасіння та кількість струмин від
пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
12. Н аявність та утримання підрозділів
пушкт 7 розділу- Б пункт
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
12 розділу^ II, пу-нкти 3,1
охорони, пожежної техніки та первинних
- 3.26 глави З розділу- V
засобів пожежогасіння
ППБУ. статті 61 - 63
КЦЗУ
13. Д отримання вимог пожежної безпеки під час
путат и 8.1.1-8.5.18
збирання, переробки та зберігання зернових і
НАПЕВ.01.057грубих кормів
2006/200
14. Д отримання вимог пожежної безпеки піц час
розділ VII ППБУ
проведення вогневих, ф арбувальних та
будівельно-монтажних робіт

14Л Нове будівництво, реконструкція,
переоснащенітя, реставрація та капітальний
ремонт приміщень, будинків, споруд
здійснюються на підставі проектної
документації, яка затверджена у
встановленом}' порядку
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні зварювальних та інших
вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.3 Заходи пожежної безпеки при пщготовці та
проведенні фарбувальних робіт
відповідають вимогам нормативних
докумешів
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастикаг¥іи, клеями та
іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт
відповідають вимогам нормативштх
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
проектній док\'Ментації щодо
застосування пожежно-технічної
класифікації відповідають вимогам
нормативних док}-’ментів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
обмеження поширення пожежі М ІЖ
будинками відповідають вимогам
нормативних док>'ментів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у
проектній док>'ментації щодо
обмеження поширення пожежі в
будинках відповідають вимогам
нормативних док}"ментів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у
проекгнііі док\"Ментації щодо
забезпечення безпечної евак>-ації
людей відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у
проектній док\'ментації щодо
забезпечення гасіння пожежі та
проведення пожежно-рятувальних
робіт відповіда.ють вимогам
нормативних док>’ментів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо

пл-'нкт 21 розділу- II
ННБУ

ггу'нкти 1.1 - 1.5 І лави 1
розділу V.II ППБУ

пункти 2.1 - 2.28 глави
2 розділу VII ППБУ

ггу-нкти 3.1 - 3.9 глави З
розділ\у VII ППБУ

пункти 4.1 - 4.48 глави
4 розділу' VII ППБУ

щ-нкт 2 частини перш ої
статті бУКІЦЗУ. п}-'нкта
2.1 -2.19 ДБН В, L 1.-7

Щ’нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. пушкти
3.1 -3.5 ДБН В. 1.1.-7

п\-нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
4.1 - 4 4 2 ДБН В . 1.1-7

гр/нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. гп/нкти
5.1 - 5.54 ДБН В. 1.1-7

пл’нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пу'нкти
6.1 - 6. 16ДБНВ. 1Л- 7

щ'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. пд'нкти

71 - 7.19 ДБН В /1,1-7
основних інженерно-технічних
засобів захисту від пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів
'У населення і територій від
Частина П. Забезпечення техногенної безнемі та захисту
надзвичайних ситуацій
щ^нкти 1 - 4 Перелік)'
1. Виконання вим ог інженерно-технічних
+
об'ектіВ' що на.тежать
заходів на об’єктах, проект^-вання яких
суб'єктам
здійснюється з урахуванням інженерногосподарювання.
технічних заходів цивільного захисту
проеістування яких
здійснюється з
урахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту, ПКК'ІУ N б.
підпункт 1,9 ДБН В. 1,24-2006
п>'нкт з ,Пopядк^'
2. Проведено ідентифікацію об’єкта підвищ еної
ідентифікації та об.ліку
небезпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки, ПКМУ N
956
ггу'нкт 9 частини першої
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів
статті 20
підвищеної небезпеки
КЦЗУ. Поря^док
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ПКМУ N 956
пункт 1 Порядку’
4. Проведено обов’язкового страхування
гдзоведення
цивільної відповідальності суб'єктів
обов'язкового
господарювання
страхування цивільної
від нові д ально сті ,ПКМУ
N 1788. ш'нкт 4.9.5 ПТБ
гп^нкт 10 частини
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації
першої статті 20. пункт
наслідків аварій на об'єктах підвищеної
2 частини першої статті
небезпек!!
130КПЗУ. стаття 11 ЗУ
N2245
щ-нкт 2 частини першої
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами
статті 20 КЦЗУ, ПКМУ
колективного та Індивідуального захисту
N 1200. пункти 4.3, 4.6
ПТБ
^
пу'нкт з частріни першої
7, Розміщено Інформацію про заходи безпеки та
статті 20 К Ц ^
відповідну поведінку населення у разі
виникнення аварії
8. О рганізація та забезпечення еваку'аційних
Щ'нкт 4 частини першої
заходів
статті 20
КЦЗУ, частина 9 статті
33 КЦЗУ

Щ'нкт 5 частини першої
статті 20, стаття 26
КЦЗУ, ПУНКТ З ПЮуіУ
N787

9. Створено об'єктові формування цивільного
захисту та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу, забезпечено
готовність таких формувань до дій за
приз на ченням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті
підвищеної небезпеки

11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної безпеки
12. Проведено об'єктові тренування і навчання
з питань цивільного захисту

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'єктів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо створення, зберігання,
утримання, обліку, використання та
реконструкції захисних споруд цивільного
захисту
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв
д ія запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної
небезпеїш автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та систем
оповіщення та забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог
законодавства щодо охорони життя людей на
водних об'єктах

+

ПУНКТ б частини перш ої
статті 20
КЦЗУ, додаток 1 до
Методики
прогнозування
п}’нкт 8 частїши першої
статті 20 КЦЗУ, ст_аття
40 КЦЗУ.ПКМУ N
443, ПКМУ N 444
вд-нкт 11 частини
першої статті 20
КЦЗУ, пункти 5, 6
Порядку здійснення
навчання населення
діям у надзвичаиних
ситуаніях,ПКМУ N 4 4
п\'нкт 12 частини
першої статті
20 та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16
частини першої статті
20 КЦЗУнаказ МНС N
653, пункт 2 4 ІЖ М У N
253
п\-нкт 18 частини
першої статті 20
КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостий п\~нкту 4
Порядкл" створення 1
використання
матеріальних резервів
для запобігання.
ШКВ1Дапі ї н ад звичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру
та їх наслідків, ПКЬ.-1У
N 308
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил
охорони життя лю дей
на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у нере.інку питань

«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

п/п

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об’єкта,
що перевіряється;
“ не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ об’єкті.
О Ш ІС
в и я в л е н і« наруш еїіь

Нормативно-правовий акт, вимоги
якого порушено
_____
реквізити
позначення
норми
нормативного акта*

Детальний опис виявленого порушення

(пл^нкт, стаття)
і 1.

Автоматична пожеэкна сі-ігналізація знаходгпься в не

п>-нкт 1.2
глава 1
розділ 5

ШШБА.01.0012014

р о б о ч о м у С-КШ1.

пункт 1.5
глава 1
розділ 5

аШ БА.01.0012014

Сигнал від автоматичної пожежної сигналізації не виведено
на пульт централізованого спостереження пожежної
охорони.

ШШБА.01.0012014

Не встановлено вказівники пожежнак гідрантів, пожежні
гідранти не з-трим^тоться таким чином, щоб забезпечити
безперешкодний забір води пожежними автомобьчямн.

НАПБА.01.0012014

Всі приміщення центру не забезпечено первинними
засобахіи пожежогасіння

НАПБА.01.0012014

Не розміщено переносні вогнегасшжи повинні шляхом:
навішування на вертикальні констр^-кції на висоті не бшьше
1,5 м від рівня підлоги до ниїіснього торця вогнегасника і на
відстані від дверей, достатній для її повного віччинення.

пункт 4.1
глава 2
розділу V
гі}’нкт3.б
глава З
роздит}’ V
п\тат 3.10
глава З
роздшу- V
пункт 2.1
глава 2
роздгчу V
Постанова
КМУ №120)
від 19.08.2СЮ2
року

НАПБА.01.0012014
Постанова КМУ
N21200 від
19 08.2002 року

Не проведено перевірку працездатності мережі систеьої
внутрішнього протипожежного ВОДОГОЩ'
Не забезпечено обслуговуючий персонал засобаші
індивідуального захисту згідно норм.

питань щодо здійснення коитрапо за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уп 0.вноважеШ'іж на здійсіїєння перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта госпіздарюванпя або уповноваженою ним особою)
Т ак Н і Н Е Н П
N
П итання, що підлягаю ть контролю з бок>Нор-мативне
з/п
суб'єкта господарювання
обґрунтування
1 Про проведення планової перевірки суб'єкта
частина четверта
господарювання письмово попереджено не менше
статті 5 ЗУ ВІД 05
ніж за 10 календаршіх днів до її початку
квітня 2007 р. N 87?
частина п'ята статті
2 Посвідчення на проведення перевірки та сл\'жбові
7, стаття ІО 3~!>'від 05
посвідчення, що засвщч}'Тоть осіб, що проводять
квітня 2007 р. N З'т?
перевірку, пред'явлено
К
частина п'ята статті 7,
3 Копію посвідчення на перевірк}' надано
абзаци т]іетій та
шостий статті ЮЗУ від
05 квітн.я 2007 р. N 877

Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку внесено заш-іс про перевірку

частеша дванаяпята
статті 4 ЗУ від 05

до ВІДПОВІДНОГОжз'рналу суб’єкта господарювання (за
його наявності)
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті
питання, необхідність перевірки яких стала
івдставою для її здійснення. У посвідченні на
здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої
перевірки

квітня 2007 р. N 877
частіша перша статті
б ЗУ від 05 квітня
2007 р. N 877

П ояснення, зауваженн.я або іапере^іення щодо проведеної перевірки та €їс,ііаденоі"о а к іа
перевірка
N
Опис пояснень, зауважень або заперечень
•з/н
Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику)
суб'єкта господарювання гібо уповноваженій ним особі, а /іругиіі - залиіпаеться в органі ДСЯС
>"країни, ііосадріві особи іікого ;здшсюова,ііи захід державного иаі’ляду (контролю).

Підписи осіб, які бра.ли участь^" перевірці
Головний інспектор Фастівського РС
ГУ ДСНС України у Київській області
майор слл-жби цивільного захисту
І.В.Прокопенко
Посадові та/або уповноважені
суб’єкта господарювання, треті особи,
присутні пщ час здійсненим -з^жоду:
Головний лікар__________
(посада)

_______ А.В Герцун
(п

Примірник цього акта перевірки отр:
Головний лікар__________

(гцлзвище, ім’я та по батькові)

:15» червня 2018 p.:
А.В.Герц\ті

(посада)
(підпис)
(прізвіші;е, ім’я та. по батькові)
Відмітка про відмову піДписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
суо єкта
уповноваженими
осооами
господарювання
цього
акта
перевірки
ГІ|»імігка. У випадку наявності в акті відомостей, що отновлять службову або дфжзЕну Т8€мнщю, йому може бупт присвоєно
й!даш!дішй фйф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЬШ К
нормативно-правових ает ів та норматішннх доку:%їентів, вілііовілно до ягаїх
с іс г іа д е и о п е р е л і к ' т - іг ш и ь щ о д о 'п р в в е д е н н я п е р е в і р к и

Поїначения
нормативно правової о

Н азва нормативно-правового акта

ак та

А

■ Зягвердягшо

в т нормативно-нравсвого акта та
HSBsa органу

1

1

З

КЦЗУ

З ак о н и У країн и
"Про основні засадидержавног-о нагляду
Закон України
(контролю) у сфері господарської діяльності"
Кодекс шівільного захисту Українн
Кодекс

ЗУ N 2245

"Про об’єкш підвищеної небезпеки''

ЗУ Н 1S/98

"Про захист людини від впливу іоніз}'ючого
випромню вання"

П К М Ї' N 956

П яіяд ок ідентифікації та обліку об’єктів
підвищеної небезпеки
Критерії, за якими оцінюється ст-упінь рш нку
від провадження господарської діяш»носіі та
визначається періодичність здійснення
планових заходів державного н а г я я д '
(контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки
Типове по.чоження ПРО відомчу пожежну
охорону
ПОР.ЗД0К функціонування добровільної

ЗУ N 877

дата та номер
нормативно'правового
акта

Закон Ук|їаїни
Закон України

від 05 квітн я 2007 р . N
877-у
від са жовтня 2012 р. У
5403-\Т
від 18 січня 2001 р. N
2245-Ш
від 14 січня 1998 р. N
15/98-ВР

Постанови Кабінету Міністрів України

П К Ш ' N 306

2.3

т т ^ N5

2.4

П К Ш '’ N 564

1.5

П К Ш " N 1788

2.6

2.7

2.8

2-9
2.10

ПКМУ N 1200

П К Ш ’ N 1214

ПКМУ' N ЗОЕ

ПКШ»' N 443
П К Ш " N 444

2.11 nKMy’N787
2.12

ПКЬГУЫ253

2.13

П К ІГ / N l l

2.14

ПКМУ''N 6

2.15

П К Ш 'N 729

Постанова К абінету'М інісф ів
Уіфаїнн
П остановаК абінеіу Міністрів
Увдаїни

від 11 .липня 2002 р. N
956
від 29 лютого 2012 р. N
306

П остановаК абінеіу М інісф ів
України
Постанова Кабінет;' Міністрів

від 09 січня 2014 Р- N 5

Порядок і правила проведення обов'язкового Постанова Кабінету Міністрів
сіра>гування цттш ьної відповідальності
України
бугн заподіяна п ож еж ааи та зваріяжт на
об’єктах підвищеної н ебезпеки, включаючн
поже;шЕНбухоне0етпе«ші об’єкти та ов'сктн.
господарська дія.чьітість на яких може
призвести до аварій екаиогічного і еанітарноепщ емологічного характеру
Порядок забезпечення насстення і
працівників й)орт<вакь та спеїііалізоватіх
сігужб ідавільнаго захнсі'у засобами
індиЕід%'адьното за.хисту. пітнладами
радіаційної га .хімічної розвідки
дозиметричного і хімічного контролю
Перелік об'єктів та овзем их територій, .які
пія.пягяють постійному' та обов'язковоал' на
договірній основі обсл%товуванню
д ерж авннтт аварійно-рят~увзльнимн
службами
Порядок створення і використання
матеріаиьних резервів д.дя запобігання.
ліквідації надзвичайних снг^-аиій
техногенного і природного характеру та їх
н аслідків
Поі>-Ядок підготовки до дій за призначенням
органів управління та сип цивільного захисту
Порядок здійснення навчання населення діям
V надзвичайних си п'ац іях
Порядок уіЕорш ня. завдання та фунішіі
формувань цивіїіьного захисту
Порядок віжорисгання захнснвх споруд
цивільного захисту (цившьної оборони) дл я
господарських, культуршгх та побу^тових
потреб
П0.Л0ЖЄНІІЯ про єдину д е р ж зв т ' систенгу
г е ш ш ь т го захисту
Яро затвф д ж екня переліку об’єктів, що
належать с%'б'єктам господфю вання,
п{юекг>'вання якнхздійсню етьсяз
\рах)'ванняи втшог інженерно-технічштх
заходів цивиїьного захисту
ції
отовки. підвищ ення

від 17 липня 2013 р. N
564
від 1 6 листопада 2002 р.
N 1788

Постанова Кабінет)' Міністрів
У їраїн н

від 19 серпня 2002 р. N

Постанова Кабінету' Міністрів
У'ціаїни

від 04 серпня 2000 р. N

Постанова Кабінету Міністрів
Уіфаїни

від 29 березня 2001 р. N
308

Постанова Кабінет;' Міністрів
У'країнн
П остзноваКабінету М інісірів
Уіфаїни
Постанова Кабінету М інісірів
У'іфаїни
Постанова Кабінет)' М інісірів
України

від 26 червня 2013 р. N
443
від 26 ч ервня 2013 р. N

1200

1214

йМ
від 09 жовтня 2013 р. N
787
ЕІ!і 25 береіня 2009 р. N
253

Постанова Кабінету М інісірів
України

від 09 січня 2014 о. N 11

П осгановаКабінету М інісірів
України

від 09 січня 2014 р. N 6

Постанова Кабінет;' Міністрів
Урраїни

вія 02 жовтня 2 0 13 р, N
729

2.16

П К М У К В 41

Î
ЭД

НАПБ Б.03.001-2004

кваліфікації основних ціадІЕНиків
їщофс-сіґмік аварійно'рятувальних служб
Про затЕф дж ення Порядк>' проведення
Пост ш ов а Кабінету М інісірів
евак>'ації у р азі загрози виникнення або
У ф аїн и
внніжнення надзвичайних еит
техногенного та пртродного харакгф у
Ін іш н о р м іп и в н о п р ав о в і а к т и т а н о рм ати вн і докум енті?
Типові норми належності вогнегасників
Наказ МНС України

Э.2

НАПБ .4.01.001-2014

Правила поже.жної безпеки в Україні

Наказ МВС Уіфаїни

3.3

Правила улаш тування
систем раннього

Правапа у.паштування. експлуатапії та
технічного обслуговування систем раннього

Наказ МНС Уіфаїни

оповіщ ен н я ЛЮДей у р азі їх ви н и к н ен н я

3.4

Правила охорони ж итія Правітла охорони життя льздей на водннх
людей на Еодннх об'єктах об'єктах Уіфаїни

ГвІТНLіQÏ б е ш е г а у сфері
Правил Т А
цивільного захисту на підприємствах, в
організаціях, установах та на небезпечних
територіях

П'ГБ

З.б

Методика прогнозування М етодика гюошозтаангю наслідків вапиву
Наказ МНС Мінагрополітикн,
ХНО
(викиду) небезпечних хімічних речовин при М Знекономки, Мінекології
аваріях к з промислових об'єктах і транспорті

Методика спостережень

і МНС Уіфаїнн

Вй.06cepiBaJ002^N

Наказ МНС Угфаїнн

186. зф еестр о ван ш у
М ін’юсті Українн 29
СфПНЯ 2002 р, за N
708/6996
від і б грудня 2002 р. N
330. зф еєстроЕ зн ій у
Мін'юсті Українн 04
б ф езн я 2003 р. за N
179/7500

Інструкція з тривалого зберігання засобів
радіаційного та хі.пгіч ного за.хнст;'

3.9

Ін сір у к ц я щодо
утримання захисшіх
споруд

Інструкція щодо утримання захисних споруд Наказ МНС Українн
пнвіпьної обороші у мирний час

Правила надання
технічних умов

Правіша надання технічних у мов до
а з І Е іа ш а .а ЩОДО коже;кноїт_а техногенної
безпеки

ІЬіан реагування на
радіаційні аварії

3.12

ДБП В. 1.1-7-2002

3.13

3.14

зфеесгрованнй у
Мін'юсті Укршни 10
квітня 2001 р. за N
326/5517

Наказ МНС Уіфаїни

Інсірукіяя з тривалого
зб ф іганн я

3.11

272, зф еест р о в ан і« у
Мін'юсті України 01
лютого 2002 р. за N
95/6383
від 15 серпня 2007 р . N
557. зареєстрований у
Мін'юсті У крйни 03
вф есн я 2007 р, за N
1006/14273
Ш 2 ~ березня.20_01 і>. N

М етодика стюстережень щодо оцінки
Ш І т ю н о І т а д мічної дбстащ вкн

3.8

3.10

від 02 квітня 2004 р. N
151, зг^іеєсіїзований у
Мін’юсті Українн 29
квітня 2004 р. за N
J54./9153
від ЗО грудня 2014 р. N
1417. зареєстрований у
Мін’юсті У кртн н 05
бф езн я 2015 р. 3aN
152J26697
від 15 травня 2006 р. N
288. з^еестрован и н у
Мін’юсті У крйни 05
липня 2006 р. за N
785/12659

Наказ МНС України

3.5

3.7

від ЗО жовтня 2 0 1 3 1). N
S41

План реагування на радіаційні аварії

віа^яштня200б£:^і

653. з реєстрован и й у
Мін'юсті України 02
листопада 2006 р. за N
1180/13054
Наказ Міністерства обо|зонн Уіфаїнн від 14 листопада 2013 р.
N 771. зареєстрований у
Мін'юсті Українн 22
.листопада 2013 р. за N
1988/24520
Наказ Держатомретулювання, МНС від 17 травня 20СМ в. fi
87/211. зареєстрованій у
Мін'юсті України 10 червня
2004 р. 3aN720,«319
Наказ Держбуду Українн
від 03 ф у д н я 2002 р, N

Державні будіве.гіьні норми. .Захист від
пож еж . Пожежна безпека об’єм ів
будівництва
ДБН В.1.2-4-2006
Д ф ж авні будівельні норми. ІнженерноНаказ ІЛІнбуду Уіфаїнн
те.хнічні за,ходи цивільного захн сіу (цивільної
оборони)
НАПБ В.01.057-2006і'200 Правила пожежної безпеки в
Наказ Мінагропо.лііикн, МНС
агропромисловому' комплекті

88

вМ_04_сеРДНЯ_гООб р. N
274
ш а 0 4 г ц т а н я2П іі6р. Н 730,т а .

а.^ееглрсіЕанкйз^ ГЛш'}.?сті
Уіфаїни 05 Шіня 2007 р зй Н
313/1 358Û

