і
ДЕРЖ А ВЫ 4 С.ІІУЖБА З НАДЗВИЧАШ ІИХ С І'ІТУ .Щ Ш У К РА ЇШ І
ГО ЛО ВН Е Ж1РАВ.Ш Ш Ш ДСНС У К И ЇВ С Ь К ІЙ ОБ.1АСТІ
Ф А СТІВ С ЬК И Й РА Й О Н Ш Ж С ЕКТО Р
08500, Кшвська область, ш Фастів, пров. Шес-гопа.ііа, 1, тел./факс. (04565) 5-35-П

АКТ
№ 82
складений за результатами проведення нданово? (йозаігяановоГі перевірки щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавстаа у сфері цивільного
захисту, техногеііної та пожежної оешеші
К о м ^ а л ь н о го некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Ф астівський
міський Центр первинної медичної (медико-санітарноУ) допомоги»
(нанм енувш ш юридичної особи (та або його відоіф еїтен ого підрояіл}') або щмзвнще, ім'я га по баїькові фізичної особи - підприємця)

щентяфіїсаційний код ЮРВД'ННО! особи 0110793 5
або реєстраційний номер облікової картки шіагїшка податків фізичної особи - шдлрнємїія, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
свої релігійні переконання ь
установленому порадку відмовилися від прийняття реєстраційного н,омера облікової картки
илагника
податків
та
повідомили
ііро
це
відповідний
контролюючий
оргаи)

08500, Київська область, місто Фастів вул. Київська, 57
(місце знаходжеїшя, телефон)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Комлшального некомерційного
підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» Київська область, місто Фастів вул.
Київська, 57
(найменування об’єктів юрвдичної особи або фізичної особи - підіриЕнця, їх ш сцезнаходж ення, тенефони)

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 їїеревірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 04.06.18р. N 588, виданий ГУ ДСНС України у
О планова;
Київській області, Посвідчення на перевірку від 04.06,2018 N 3614 + позапланова
Строк дроведення T!q5eвipкlI
П очаток перевірки
Заверш ення перевірки
14
_06
2018
10
00
15
_0б
2018
Ш
00
число місяць
рік
години аВІШИНИ число місяць
рік
години хвтшиии
0<-оби, які беруть участь у нроведенні перевірки:
Посадові особі! ДСНС Украши або її тершоріа,ііьного органу.
провідний інспектор Фастівського РС ГУ ДСНС у Київській області капітан сл%^жби цивільного
захисту Мусієнко Олександр Вастшьовіїч
ІТосадові та'або уповноважені осгі' и с'''с’гкта господарювання (о'б'єкта перевірки) ■' фізична
особа
гіідирисмець
? і.а. цт___ ___ .я|.кар............. Курліковський_______
іІ грізеиіце. ім'я та по бапікові і
ШШ! особи:

Дгші про осташіш іїс-ревірку:
П ланова
П не було взагалі
и була у період з □□саппап
по ипл:]ппгп

П озапланова
П н е було взагалі
+ була у період з 06Л 1,2017
по 06,11,2017

Акт перевфки від п п а с о о т К ^ П П О
перевірки вщ 06,11,2017 N 137
г—!—І Г Т П П П П П Розпорядчий док^'мент вщ 06.11,2017
Розпорядчий Д0 К\'МЄНТ вщ 1—І
—і.ш _і 1_І _і
' , ,
п-тПРІГТІ
'
„ п ^ ^ 1 3 7 вііконаний і і . не виконаний +
]\і ш ш
і_і виконании
^ не виконаний

N з/п

П ЕРЕЛ ІК
.питань шодо проведення перевірш-і
П итання, що підлягаю ть перевірці
Так Н і НВ Н П

Нормативне
обґрунтування

Ч астина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаціііні заходи щодо забезпечення
+
пожежної безпеки
п}'нкти 2 - 8 , 1 0 роздиіл’
І.1 Наявність на об'єкті розпорядчих
ІІППБУ
документів та інформаційних покажчиків з
шіта.нь пожежної безпеки
пункт 14 РОЗДЦГ-/ II
1,2 На пщприємстві створено СПБ
ППБУ
пункт 12 роздш\^ II
1.3 На підприємстві створено добровшьну
ППБУ
пожежш,' охорощ" та утворено пожежнорятувальний підроздш
пункти 1 7 -1 9 розділу
1.4 Забезпечення вивчення правіш пожежної
ІШ П БУ
безпеки та проведення виховної роботи,
спрямованої на запобігання пожежам
тш кт 9 РОЗДІЛУ II
2. У будівництві та на виробництві
ППБУ
застосов^таться матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
пункт 11 роздшл' II
3. Забезпечено дотримання працівниками
ППБУ
об'єкта встановленого протипожежного режиму
гункти 2. 4, 5 статті 57
4. Наявність деістарації відповідності
Щ ЗУ
матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
пункти 15, 16, 20
5. Проведено інструктажі та проходження
роздитУ'^
II ППБ’Ь^
навчання з питань пожежної безпеки
ш^нкти 1.1 - 1.21 глави
6. Забезпечено протипожежний стан утримання
Грш дш у III ППБУ
території
+
плчікти 2.1 - 2.22 глави
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
2 розділу III ППБУ
будівель, приміщ ень та споруд
пункти 2.23 - 2.37 глави
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
2 РОЗДІЛУ III ППБУ
шляхів евакуації І виходів
9. С тан утримання інженерного обладнання
9,1 Електроустановки (можливість іх
ггутжти 1.1 -1,24 глави

застосування, монтаж, наладка та
’1 РОЗДШУ IV ППБУ
експщ-'атація) відповідають вимогам
нормативних документів
9.2 Системи опалення та теплові мережі
ПУНКТИ 2.1 -2.18 глави
відповідають протипожежним вимогам
2 роздшу IV ППБУ
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9.3 Системи вентиляції і коц,циціонування
ггулікти 2 .1 8 -2 .2 7 глави
повітря відповідають протипожежним
2 РОЗДШУ IV ППБУ
вимогам норм
9.4 Гялове обладнання відповідає
пл-"нкти 4.1 - 4.4 глави 4
протипожежним вимогам норм
роздш\^ IV .ППБУ
9.5 Системи каналізації та смггтєвидалення
ГП'НКТИ 3.1 - 3.5 глави З
відповідають та експл\'атуються відповідно
роздшу IV ППБУ
до вимог протипожежнік норм
10. Н аявність та утримання автоматичних систем протипожежного .захисту, засобів зв ’язку
10.1 Будівлі приміщення та споруди обладнані
ПУНКТИ 1.1 - 1.6 піави 1
автоматичними системами
роздшу ППБУ
протипожежного захисту (системами
пожежної сигналізації, автоматичними
с ист ема ми иож ежога сшня, с истемами
оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
централізованого пожежного
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативнонравових актів
10.2 АСПЗ обслз'говукяься ві,чповідно до вимог
Ш'нкт 1.4 глави 1
нормативно-иравових акт ів.
розділу V ППБУ
11. Н аявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
ду'нкти 2,1, 2.3 глави 2
водопостачання, насосні станції
роздшу V ППБУ
відповідають та експлуатуються відповідно
до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього
пу'нкт 2,2 глави 2
протипожежного водогону, кшькість вводів
роздшл’ V ППБУ
у будівлю, витрати води на вн>'трішнє
пожежогасіння та кшь.кість струмин вщ
пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
12. Н аявність та утримання підрозділів
щ-икт 7 роздшу І, ЩІНКТ
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
12 роздітл.' II пункти 3.1
охорони, пожежної техніки та первинних
- 3.26 глави З розлш>' V
засобів пожежогасіння
ППБУ. статті 61 - 63
Ш ЗУ
13. Д отримання вимог пожежної безпеки під час
пу^нкти 8,1.1 - 8.5.18
збирання, переробки та зберігання зернових і
НАПБВ.01.057грубих кормів
2006/200
14. Д отримання вимог пожежної безпеки під час
poздшV ІШ ПБУ
проведення вогневих, ф арбувальних та

бз'дівельно-монтажнцх робіт
14.1 Нове будівництво, реконструкція,
переоснащення, реставрація та капітальний
ремонт приміщень, будинків, споруд
здійснюються на підставі проектної
документації, яка затверджена у
вст ано впено
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 підготовці та
проведенні фарбувальних робіт
відповідають вимогам нормативних
документів
14-4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастиками, клеями та
іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами вщповідаюгь
вимогам нормативних документів
14,5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
проектній докл^ментації щодо
застосування пожежно-технічної
класифікації відповідають вимогам
нормативних доку’ментів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
обмеження поширення пожежі мпк
будинками відповідають вимогам
нормативних докл’ментів
14.5.3 За.ходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
обмеження поширення пожежі в
будинках відповідають вимогам
нормативних док\'ментів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у
проектній док}''ментації щодо
забезпечення безпечної евакуації
людей вщпо відають вимогам
нор мативних до к>''мент їв
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у
проектній док>'ментації щодо
забезпечення гасіння пожежі та
проведення пожежно-рят^-'вальних
робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у

ПУ'НКТ 21 роздиг'/ 11
ППБУ

п'ункти 1,1 - 1.5 глави 1
роздигу' VII ППБУ

Ш'нкти 2.1 - 2.28 глави
2 роздшу VII ППБУ

пункти 3,1 - 3,9 глави З
розділу VII ППБУ

пункти 4.1 - 4,48 глави
4 роздшу VII -ППБУ

п\шкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. щ'нкти
2,1 -2.19Д Б Н В ,1Л .-7

ПУНКТ 2 частини першої
статті 67 КПЗУ, гг\.'нкти
3.1 -3.5 ДБНВ.1.1.-7

п\'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, п>'нкти
4.1 -4.42Д Б Н В .1Л -7

щ'нкт ^ частини першої
статті 67 КЦЗУ. п\-нкти
5,1 -5.54Д БН В.1-1-7

п\^нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, щ'нкти
6.1 - б . І б Д Б Н В І Л - 7

Щ'нкт 2 частини першої

проектній документації щодо
'статті 67 КЦЗУ. щ'нкти
основних інженерно-технічних
7.1 - 1,19 ДБН В - 1 -7
засобів захітсту від пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів
Ч астина П. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій
1. В иконаїш я вим ог інженерно-тежшчниж
+
ш’нкти 1 - 4 Перелшу
заходів на об'єктах, п роектш ан н я яких
об'єкттв. що належать
здійснюється з урахуванням інженерносуб'єктам
технічних заходів цивільного захисту
господарю'вання,
проект\'вання яких
здійснюється з
рахуванням вимог
шжеиерно-технгчних
заходів цивщьного
захисту. ПКК-іУ N б,
підпункт 1-9 ДБН В. 1.24-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищ еної
+
ш-нкт З Порядку
небезпеки
ідентифікації та облжу
об'єктів підвищеної
небезпеки. ПКМУ N
956
3. Здійснено декларування безпеки об’єктів
+
п\-нкт 9 частини першої
підвищ еної небезпеки
статті 20
КЦЗУ", Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов’язкового страхування
+
П У Н К Т 1 Порядку
цивільної відповідальності суб'єктів
проведення
господарювання
обов'язкового
страхування цивільної
від повід аль но ст 1.1ДРЛУ
N 1788, П У Н К Т 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації
г
щ^нкт 10 частини
насгіідків аварій на об’єктах еідвищ еної
першої статті 20. ггу'нкт
небезпеки
2 частини першої статті
130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ
N2245
6. Забезпечено працівників об’єкта засобами
ш/нкт 2 частини першої
колективного та індивідуального захисту
статті 20 КП ЗУ ПКМУ
N 1200, Щ'НКТИ 4.3. 4,6
ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
+
ггункт з частини першої
відповідну поведінку населення у разі
статті 20 КЦЗУ
виникнення аварії
8. О рганізація та забезпечення евакуаційних
+
пункт 4 частини першої
заходів
статті 20
КЦЗУ, частина 9 статті

9. Створено об'єктові формування цивільного
захисту та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу, забезпечено
ГОТОВНІСТЬ таких формувань до дій за
призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкт!
підвищеної небезпеки

11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної безпеки
12. Проведено об’єктові трен ш ан н я І навчання
з питань цивільного захисту

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'єктів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо створення, зберії'ання,
утримання, облік}', використання та
реконструкції захисних споруд цивільного
захисту
15. Створено об’єктовий м атеріальний резерв
для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

16. Впроваджено на об’єкті підвищ еної
небезпеки автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та систем
оповіщення та забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог
законодавства щодо охорони ж иття .людей на
водних об'єктах

33 КЦЗУ
п\'нкт 5 частини першої
статті 20. стаття 26
КЦЗУ. ПУНКТ З ПКМУ
N787
т'н к т б частини першої
статті 20
КЦЗУ, додаток 1 до
Методики
прогнозування
пункт 8 частини першої
статті 20 КЦЗУ. ста'гтя
40 КЦЗУ.ПКМ УК
443, ПКМУ N 444
т^нкт 11 частини
першої статті 20
КЦЗУ. пункти 5, 6
Порядку здійснення
навчання насе.дення
діям у надзвичайних
ситуацюх.ПКМУ N 444
ПУ'НКТ 12 частини
першої статті
20 та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пу'нкти 15, 16
частини першої статті
20 КПЗУ наказ МНС N
653, шшкт 24 ПЕЗу-'іУ N
253
пункт 18 частини
першої статті 20
ЬЗІЗУ. стаття 98 КЦЗУ.
абзац шостий т^нкту 4
Порядку створення і
використання
матеріальних резервів
для запобігання.
■Ліквідації надзвичайних
сит\^ацій техногенного і
природного характеру
та їх наслідків, ПККІУ
N308
стаття 53 КЦЗУ

вд'нкт 1,1 Правил
охорони життя .июлей
на водних об'єктах

Пояснення до позначень, віікористаниж у переліїсу питань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

- 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.
ОПИС

вїімвлен и жпоруш єн ь
Нормативно-правовий акт, вимоги
якого порушено
Ле
рекві-їити
їіданаченіш
п/п
норми
нормативного акта*
і (пункт, стаття)
' пункт 1.2
НАПБА.01.001-2014
глава 1
розділ V

Сигнал від автоматичної пожежної сигналізації не
виведено на пучпьт центра.пізованого спостереження.

пункт 2.5
глава 2
роздшу III

НАПБА.01,001-2014

п\тат 1.20
глава 1
1 розділ IV
пу'нкт 2.2
глава 2
роздгчу V

НАПБА.01.001-2014
І1
і
і НАПБА.01.001-2014

Дерев’яні констр}тсції покрівель споруд не оброб.пено
вогнезахисним
розчином,
жий
має
сертифікат
відповідності державного ценіру сертїіфпсації виробів |
протішожежного П[знзначення.
Не віжонано замір опору ізо.пяції е.лектромережі

1 пункт 1.5
г.лава 1
роздш V

Г4.

5,

1і
1 7.

8,

1
і
1

Щ'нкт ЗЛО
глава 3
розділ V
плава 16
розділ II
НАПБ

1
і
і

1

НАПБ АдГі.001-2014

3.

і

Система автоматичної пожежної сигна.шзації знаходиться в
несправному стані

НАПБ АХ) 1.001-2014

1 пункт 1.2
І
глава 1
І розділ V

6.

і

ВІДСУТНІЙ договір на обслуговування системи автоматичної
пожежної сигна.!іізації зна.ходіп'ься в несправному стані

2-

І

Детальний опис виявленого порушення

і
глава 4
1 роздшу II
і
НАПБ
і .. 1
сг. 8
іі ^0-

і

Кожен пожезіший кран-комшіект не укомплектований
пожежним рутсавом однакового з шім діаметра та ство.лом,
кнопкою дистанційного запуску пож:ежш-ж насосів (за
наявності таких насосів), а також важелем д.ля полегшення
1відкривання вентиля.
Н.\ПБА,01.001-2014 Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування
на вертжшіьні констр}тсції на висоті не бгльше 1,5 м від
рівня тд.логи до нижнього торця вогнегасника і на відстані
від дверей, достатній для її повного відчішення
і
Посадові
особи відповідальні за протипожежний стеін не
НАПБА.01.001-2014
пройтттли навчання га перевірку знань з пт-гтань пожежної
безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету'
Міністрів Україші вщ 26 червня 2013 року N 444 "Про
!
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям
у надзвичайних сіпуаціях".
НАПБА.01.001-2014 В приміш.еїжях на видних місцях не вивішено інструкції
про заходи пожежної безпеки та таблички з вказанням осіб,
відповідатьшіх за прстпшожежний стан, і зазначенняЬ'і
І
телефону
для виклику пожежної охорони
!
Не
розроб-лено
план захисту персоналу на випадок
Закону України “Про
1
Цивільну оборону
1вщп-ікнення надзвіиайної ситу'’ації техногенного та
України” від 03.02.93 1ірпродного характеру.

року Яа 2974- XII;
постанова КМУ „Про
затвердження Положення
про порядок проведення
евакуації населення у
разі загрози або
виникнення
надзвичайних ситуацій
техногенного та
природного характеру”
від 26.10. 01 рок>'№ 1432

п..

Постанова

Кабінетз^
Міністрів
Україші №
1432 від
26.10/2001 р

12 .

Постанова
КМУ від
26.10.2001
№1432

13.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України №
1432 від
26,10.2001

і 14.

15.

І 16 .

„Про затвердж:ення
Положення про порядок
проведення евакуації
населення у разі
загрози виникнення
надзвичайних
ситуацій техногенного
та природного
зарактеру"
Про затвердження
Положення про порядок
проведення евавуації
населення у разі загрози
або виникнення
надзвичайних ситуацій
техногенного та
щигродного характеру

№557

п. 3,2 наказу
МНС № 972001 року

М і н і с т е р с т в і ЮСТИЦІЇ

Постанова
КМУ №1200
від 19,08.2002
року

Не розроблено наказ про створення евакуащіпюї комісії.

„Про затвердження
Не складено список осіб, ж і підлягають евакуації при
Положення про порядок І виникнешії надзвичайних сит\'ацій техногенного та
проведення евакз-'ації
щзиродного характеру.
населення у разі
загрози виніїкнення
надзвичайних ситу^ацій
техногенного та
природного характеру
Правила техногенної
безпеки у сфері
цивільного захисту на
підприємствах, в
організаціях, установах
та на небезпечних
територіях” затверджені

шказ МНС
Ук-раїни від
15,08,2007 року

Не розроблено план евакуащї працівшжів, план вивозу
основних матер іальш-іх цінностей на випадок виникнення
надзвичайної ситуації зі схемою об'єкту, безпечного
району та картою (схемою) з маршрутом руху.

зареєстрованого в
Ук[заїни від 06,06,2001
року № 481/5672 та п,
2.1.11 наказу МНС № 391999р., зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України від 10.03.1999
року№ 150/3443

Наказом керівника не призначено особу відповідальну за |
стан цивільного захисту та техногенної безпеки об' єкта.
і

Не проведено навчання керівного складу установи в
навчально-методичному центрі цивільного захист}' та
безпеки шптєдіяльності.

І Не забезпечено обсл^тов^точий персонал
«Про затвердження
індивідуального захисту згідно норм,
Порядку забезпечення
населення і особового
складу невошізованих
і форщвань засобам!
І радіаційного та хімітеого
захист\о>

засобами |
|

ЇІЕРЕЖ іК
питань щодо здійснення контролю за діями (беадіялі.ніст!о) посадових осіб,
уповноважениж на здійснення «еревірки
(заповнюється вніслючно керівником суб'єкі'а господарювання або уповноваженою ним особою)
N
П итання, що підлягаю ть контролю з боку
Так- Н і ІШ Н П
Нормативне
з/п
стб'єкта господарювання
обгрунтування
1 Про проведення ппннової перевірки суб’єкта
частина четверта
господарювання письмово попереджено не мешіїе
статті -5 ЗУ від 05
НІЖза 10 калевдарнпх днів до її початку
квггня 2007 р. N 8”7
часті-ма п'ята статті
2 Посвідчення на проведення перевірки та сл\'жбові
7. стаття 10 ЗУ від 05
посвщчення, що засвздчз'тоть осіб, що проводять
квітш
2007 р. N 877
ііеревірк}-’; пред’явлено
частина п'ята статті 7,
3 Кошю посвідчення на перевірк}’ надано
абзаци третій та
шостий статті 10 ЗУВІЗ
\J
05 квітня 2007 р. N 877
Перед початком здійснення перевірки особами, піо
частина дванадцята
здійснюють перевірку внесено запис про перевірку
статті 4 ЗУ вщ 05
до віцповідного ж}рнату суб'єкта господарювання (за
квггня 2007 р. N 877
його наявності)
Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті
частіша перша статті
питання, необхщність перевірки я ї ; и х стала
6 ЗУ віт 05 квітня
підставою для її здійснення. У посвідченні на
2007 р.М 877
здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої
перевірки
Поясне-ішя,'іауваяеення абозашре«і.евня щодо проведеної неревіркїі та складеного акта
перевірші
N
Опис пояснень, зауважень або заперечень
з/п
Цей акт перевірки складено у двол, примірниках, один з яких вручається керівнику (виаснику)
суб’єкта г'остюдарювання або уповноваженій штм особі, а друі ий - задишаеться в органі ДСНС
України, посадові особи якого здійснювали захід державног'о нагпяд\' (контрошо)

Підниси осіб, які браши ^ а с т ь у перевірці
Провідний інспектор Фастівського РС
ГУ ДСНС України у Київській області
капітан служби цивільного захисту
О.В.Мусієнко
Посадові та/або ^тіовноважені осощ__с^^^зсга господарювання, треті особи,
присутні під час здійснення заходу:
Г оловний лікар
(посада)

П римірник цього акта
Головний лікар

В ■В ■Курл іко вський
(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

ір к и отримано «15» червня 2018 р.:
_______________
В ■В .Курд іковський

(п осад^ *
(підпис)
(прізвішіе, ім’я та по батькові)
Відмітка про відг,ш^^ підписання/отримання (необхідне підкреслити) иосадошми та/або
уиоБноважсними / особами
суб'єкта
господарювання
цього
акта
перевірки
Примітка. Vвиіїадку наявності в акті відомостей, іцо становлять службову або дфжанну таємницю, йому жїже бутти ірисвосно
аідпоиїдяпії фиф сскретікют ш5о обмеження досіупу.

ПЕРЕТЖ
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до якш
сісладено перелік питань щодо проведення перевірки
N 3,'п

П означ енн я
н орм ати вн о п равового

Н азв а н о рм ати вн о п равового а к т а

\

Зягвердж еяо
в і и н орм атн ш ю -п раврвого а к т а т а
д ат а т а ном ер
н азв а органу
норм атіївн о-п равового
акта

2

А

З
З ак о н н У країн и

1

1.1

ЗУ N 877

1.2

КЦЗУ

"Про основні засади д е р ж ш ю г о нагляду
Закон України
(контролю) у сфері господарської діяльності"
Кодекс цивільного захист^' Українн
Кодекс

1.3

ЗУ N 2245

"Про об'єкти підвищеної небезпеки"

1.4

-ЗУМ15/98

"Про захист людини від вшашу іонізуючого
Закон Уїфаїнн
вннро ііонюв ання"
П останови КаШ яету М ін істрів У к р аш и
Порядок ідентифікації та оодіку об’д т ів
П остановаКабінету Міністрів
підвищеної небезпеки
Угфаїнн
Критерії, за .якими оцінюється ступінь р іви к\' П остановаКабінету М інісціів
від провадження господарської діяльності та Українн
визначається періодичність здійснення
гшанових заходів державного нагляду
(контролю! у сфері техногенної та пожелшої
безпеки
'В ш ове положення ПРО відомчу поже;т№'
Постанова Кабінет)' Міністрів
О Х О РО Щ ’
Українн
Порядок Фтакціонування добровільної
П остановаКабінету Міністрів
пожежної охорони
Уїїіаїни
Порядок і роавшіа проведення обов'язкового ПостановаКабінету Міністрів
страхування цивш ьної відповідальності
Уіфаїни
суб'єктів господарювання за шкоду, ж а може
бути заподіяна пожежа.вдт та аваріями на
об'єктах підвищеної небезпеки, вкіїючаючи
поже;іззвнбухонєбєїПєчні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльш сть на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного хар а к ід ^у
Постанова Кабінет)' Мінісг[5Ів
Порядок забезпечення населення і
України
працівш ків йюрм^.’вань та спеціа.зізованітх
служб цивічьного зах и сіт засоба!>ін
індивідуального захисту, приладами
радіаційної та хімічної розвідка
д озиметричного і хімічного конті>олю
П№е.пік об'єктів та окремих терігторій, які
лостанова Кабінету Міністрів
підлягають ПОСТІЙНОМ У та обов'язковому на
Уіфаїни
договірній основі обслуговуванню
державнниш аварійно-ряіл'вальнимн
сш'жбамн
Порядок створення і використання
ПостановаКабінету Міністрів
матеріальних резервів для запобігання.
Утфаїнн
ліквідації надзвнчайннх ситуацій
техногенного і природного х арікіеру та їх
наслідків
Пор.вдок підготовки до дій за призначенням ПостановаКабінет)' Міністрів
органів управління та сни цнвш ьного захист\' Уіфаїни
Порядок здійснення навчання населення діям П остановаКабінету Міністрів
V надзвичайних ситу'ацшх
Україші
Поі)ядокуїворш ня. завдання та (Ьл’нкції
П остановаКабінет)' Міністрів
Формуъань цнвшьного захисту
Уїфаїнн
Порядок використання захисних споруд
Постанова Кабінет)' Міністрів
цнвшьного захисту ш ш ь іьиої оборонні для Уіфаїни
господарських, культурних та побутових
потреб
Положення ПРО єдину державну систему
ПостановаКабінету Міністрів
ідтвшьного захи сту
Уїфаїнн
Про затвердження переліку об'єктів, що
Пос І анов а К абінету Міністрів
ншїежать с^'б'єктам господарювання,
України
тціоектування яких здійснюється з
урахуванням внмог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту
Порядок організації т а тюоведення
ПостановаКабінету Міністрів
професійної підготовки, підвищ ення
Ущіаїни

2
2.1

ПІСЬГУ N 956
ПКМ У N 306

2.3

ПКШ ' N 5

2.4

П К Ш ' N 564

2.5

ПКЮ*' N 17S8

2.6

ПКШ '- N 1200

П К Ю ' N 1214

2.8

ПКМУ' N 308

2.9

ПКМУ N 443

2.10

ПКЬП" N 444

2.11

П К Ш ' N 787

2.12

ПКМ У N 253

2.13

ПКШ'М 11

2.14

ПКШ ' N б

2.15

П К Ш 'N 729

Закон Українн

від 05 квітня 2007 р . N
877-у
від 02 жовтня 2012 р. N
5403-VI
від 18 січня 2001 р. N
2245-Ш
від 14 січня 1998 р. N
15/98-ВР
від 11 .диііня 2002 р. N
956
від 29 лютого 2012 р. N
306

від 09 січня 2014 р. N 5
від 17.липня 2013 р. N

ЇМ
віт 16 листопада 2002 р.
N 1788

від 19 серти я 2002 Р - N
1200

віз 04 серпня 2000 р. N
1214

від 29 березня 2001 р. N
308

від 26 червня 2013 р. N

443
від 26 червня 2013 р. N

ЇМ
віа 09 жовтня 2013 р. N
787
від 25 березня 2009 р. N
253

від 09 січня 2014 р. N 11
від 09 січня 2014 р. N б

віа 02 жовтня 2013 р. N
729

іт а д іф ік а ц ії основш -іх гф ацївннків

Н А Ш R03.001-2004

професійних аварійно-рятувальних сіпткб
ПостановаКабінету' Міністрів
Про затвф д ж енн я Порядк)' щэоведення
евакуації у р азі за г р о зн в ш и к и ш н я аОо
Уїфаїнн
виникнення надзвичайних снт>'ацій
техногенного та пріфодного xapзlcтqзy
Внш н о р м а т и в н о -п р а в ш і а к т и т а н о р ж т и в н і докум ен та
Типові НОРМИ налеіш ості вогнегасників
Наказ МНС Уіфаїни
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Правіша пожеасної безпекив Україні

3.3

Пр авюта улашту'В ання
снстен раннього
виявлення

т е ш іч ш г о обсіптовтазння систем раннього
ЕТіявлш н я нзлзвкчайнітх сш уаш й та

2-16

3-4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

IIK M > 'N 841

Наказ MB С Українн

від ЗО жовтня 2013 р. N
841

від 02 квітня 2004 р. N
151. з р е єст р о в ан ій у
Мін'юсті Украінт! 29
квітня 2004 р. за N
554./9153
від ЗО грудня 2014 р. N
1417. зареєхтрованнйу
Мін'юсті Укрй'нн 05
бф езн я 201J р. за N
252/26697

Наказ МНС Уіфаїни

288. зф е є е ір о в а н ш у
Мін'юсті Укршни 05
липня 2006 р. >а N
785/12659
від 03 грудня 2001 р. N
Пр авіша охорони жі-птя Правила охорони жит тя л ю дей на водних
Наказ МНС У іф аїни
272, з^>еєсті>ованийу
людей на водштх об'єктах об'єктах Ук|заїеіт
Мін'юсті України 01
лютого 2002 р, за N
95/6383
від 15 серпня 20Q7 р. N
Наказ МНС Українн
ПТБ
Правила техногенної Сезпекі-і у сфері
557. зф єєст р о в ан м їу
цивільного з ахн стуна ггідтгонемствах. в
Ьйн’юсті Укршни 03
організаціях, установах та на небезпечнік
Вфесня 2007 р. за N
територіях
1006'14273
віа 27 березн я 2001 р. N
Методика прогнозування М етодика прогнозування н аслідків впливу
Наказ МНС М інагрополітіжн,
73/82Æ4/122ХНО
(викиду ) небезпечних хімічних речови н при М інеконовікн, Мінекології
зф еєсір о ван н т у
аварі.ях на проиіс.ловн х об'єктах і транспорті
М н'ю сті України 10
квітня 2001 р. за N
326/5517
від 06 серпня 2002 р. N
Наказ МНС Уіфаїни
М етодика спостережень М етодика спостережень щодо оцінки
186. з ар еестров аш й у
радіаційної та хімічної обстановки
Мін'юсті України 29
сф п н я 2002 р. за N
70S/6996
від 16 грудня 2002 р. N
Інструкція з тривалого
Інстсукці-яз тривалого зберіганш засобів
Наказ МНС Уіфаїни
330. зареєстрований у
зб^зігання
радіаційного та хімічного захнсгу
Мін'іості Україші 04
березня 2003 р. за N
179/7500
від 9 яззвтня 2006 р. N
Інструкція щодо
Інструкція щодо утримання захисних споруд Наі;аз МНС Уіфаїни
653, з^есстрован и й у
утримання захисних
цившьної оборони у мітрннйчас
М н 'ю сті Українн 02
споруд
листопада 2006 р. за N
1180/13054
Наказ М іністерства обороти Уіфаїш і від 14 .листопада 2013 р.
Правала надання технічиихумов до
Правтша надання
N 771. зареєстрований у
технічних умов
інж енф ного з абезпечення об'єкта
Мін’юсті України 22
будівництва щодо пожеждої т а техногенної
листопада 2013 р= за N
безпеки
19S8/24520
Наказ Дерясатомрегулювання, МНС від 17ті?аві-ш2(КИ р. N
ІХлан реагш ання нарадіаііійні аварії
П лан реагз'вання на
87/211. зареесіровашй у
радіаційні аварії
Мін’юсті України 10 червня
2004 р. за N720-9319
Наказ Держбуду' України
від 03 грудня 2002 р. N
ДБН В, 1.1 -7-2002
Д ф ж авні будівельні норми. Захггст від
ложеяа. ПожеіШ.3 безпека об'єктів
ËI
будівництва
Наказ М інбуду України
БІД 04 сер п н я 2006 р. N
ДБН В.1.2-4-2006
Д ф ж авні будіве.пьні норми. Інженерно274
технічні заходи цнЕІгіьного захисту (цивільної

обчіони)
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НАПБ В.01.05^-2006'200 Правила пож еаної безпекив
агро промислово №' комплексі

Наказ Мінатропо.пітики, МНС
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