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іахисту, теж.ногє*іін(5Їта псгжежної бе-^пекіі

Фастівецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
(наймещ'вання юридичної особи (та або його відоіфемленого підрш дш )') або прізвище, га'я та по баїькові фізичної особи - підприсііщя)

щемгвфікацшний код ю рщ ім ної особи 24892769
або реєсграцШннй номер облікової кар'гки плагника податків фізичної особи - підприємця, або
серія та нот»лер пасиорта (для фізичних осіб, які через свої ре.тіГійш
і ' л ін я в
л’сганокленому п.>;зря,цку підмовилися від прийн'лгтя реестраційн-ого номера облі
ісарікії
ішатника
нс^татків та
гювідомили
про
це
відповідниіа
кош'ролгоючии
орган)
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Перевірено: територію, будівлі та приміщення Фастівецького заісладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ст\''пенів Київська обл. Фастівський р-іт с-.Фастівсць вул.
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Ступінь ризику суб'єкіа господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризик\’ від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безп еки
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Розпорядчий документ щодо здіііснюваної перевірки
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перевірки •
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Посвідчення на перевірку від 25.05.2018 N 3452
С'троіс проведення перевірки
Початок перевірки
Завершення перевірки
05
Об
2018
II
00
11
06
2018
12
00
число МІСЯЦЬ
рік
години ХВІЇЛИНИ число місяць
рік
години хвилини
Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
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шхисту Мусієнко Олександр Васильович
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Розпорядчий документ від
N П С П П виконаний П ^ не виконаний П
ІІЕРЖ ЛЖ
питань щодо ііроведення перевірки
N 3/n
П итання, що підлягаю ть перевірці
Т ак Ні НВ Н П
Нормативне
обґрунтування
Ч астина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. О рганізаційні зажоди щодо забезпечення
+
іюжеяшої безпеки
1.1 Наявність на об'єкті розпор.адчих
гр/нкти 2 - 8 , 10 розділу
документів та інформаційних покажчиків з
ІШ НБУ
питань пожежної безпеки
1.2 На підприємстві створено СПБ
nj'HKT 14 розді.т^' II
ННБУ
1.3 На підприємстві створено добровільну
ПУНКТ 12 розді.іГ'/ II
ІШБУ
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної
пункти 1 7 -1 9 розділ\'
безпеки та проведення виховної роботи,
II ННБУ
^
спрямованої на запобігання пожежам ^
гг\ш:кт 9 розділу* II
2. У будівництві та на виробництві
ННБУ
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
3. -Забезпечено дотримання працівниками
Ш'НКТ 11 розділу II
ННБУ
об'єкта встановленого протипожежного режиму
п\лікти 2, 4, 5 статті 57
4. Н аявність деісііарації відповідності
КНЗУ
матеріально-тежнічної бази суб’єкта
господарювання ви.могам законодавства з
питань пожежної безпеки
rwHKTH 15, 16, 20
5. Проведено інструктажі та проходження
розділу II ННБУ
навчання з питань пожежної безпеки
пункти 1.1 - 1.21 глави
6. Забезпечено протипожежний стан утримання
1 розділу III ПНБУ
території
гпшкти 2,1 - 2.22 глави
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
2^розділу III ННБУ
будівель, приміщ ень та споруд
щ'нкти 2.23 - 2.37 глави
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
шляхів еваку'ацГї і виходів
2 розділ\' III НШ>^у'
9. Стан утримання інженерного обладнання
9-1 Електроустановки (можливість їх
ПУНКТИ 1.1 - 1.24 глави
застосування, монтаж, наладка та
1 розді.лу' R-' ННБУ
експщ'атація) відповідають вимогам

нормативних докУхМентш
тш кти 2-1 - 2.18 глави
9.2 Системи опалення та теплові мережі
+
2 розділу IV ПГІБУ
відповідають протипожежним вимогам
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
Щ'НКТИ 2 .1 8 -2 ,27 глави
9.3 Системи вентиляції 1 кондицюнування
+
2 розділ\' ІЛ/ ППБУ
повітря відповідають протипожежним
вимогам норм
пункти 4,1 - 4,4 глави 4
9.4 Газове обладнання відповідає
+
розділу IV ППБУ
протипожежним вимогам норм
гр/нкти 3.1 - 3.5 глави З
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення
+
розділу IV ППБУ
відповідають та експлз'атуються відповідно
до вимог протипожежних норм
10. Н аявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
Щ'НКТИ 1.1 - 1.6 глави 1
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані
розділл' V ППБУ
автоматичними системами
протипожежного захисту (системами
пожежної сигналізації, автоматичними
систеь-іами пожежогасіння, системами
оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
центра.лізованого пожежного
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
щ"нкт 1,4 глави І
10.2 хА.СПЗ обсш/гов^тоться відповідно до вимог
розділу V 111ІБУ
нормативно-правових актів.
11. Н аявність та утрим ання систем протипожежного водопостачання
щ нкти 2,1, 2,3 глави 2
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
розділ\' V ППБУ
водопостачання, насосні станції
відповідають та експлуатуються відповідно
до протипожежних вимог
щ-'нкт 2,2 глави 2
11.2 Улаштування та утримання вт-'трішнього
роздгщ' V ППБУ
протипожежного водогону, кількість
вводів у будівлю, витрати води на
внутрішнє пожежогасіння та китькість
струмин від пожежних кранів відповідає
вимогам будівельних норм
ГГУ'НКТ 7 роздіщ- Г пункт
12. Н аявність та утрим ання підро.зділів
12 розділЧ'' II, щ/нкти 3.1
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
- 3,26 глави З розділу V
охорони, пожежної техніки та первинних
ППБУ. статті 61 - 63
засобів пожежогасіння
КПЗУ
ш тати 8.1.1 - 8.5-18
13. Дотримання вимог пожеж.ної безпеки під час
НАПБВ.01.057збирання, переробки та зберігання зернових і
2006/200
грубих кормів
розділ VII ППБУ
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час
проведення вогневих, ф арбувальних та
будівельно-монтажних робіт
+
14.1 Нове будівництво, реконструкція.
Щ'^нкт 21 розділ)’ II

14.2

14.3

14.4

14.5

переоснащення, реставрація та капітальний
ремонт приміщень, будинків, споруд
здійснюються на підставі проектної
документації, яка затверджена у
BCTaHOBJieHOW порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні зварювальних та інших
вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при п і д г о т о в ц і та
проведенні фарбувальних робіт
відповідають вимогам нормативних
документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастиками, клеями та
іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт
відщовідають вимогам нормативних
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
проектній док}'ментації щодо
застосування пожежно-технічної
класифікації відповідаю/ть вимогам
нормативних док>'ментів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
проектній доку'ментації щодо
обмеження поширення пожежі між
будинками відповідають вимогам
нормативних док}'ментів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
обмеження поширення пожежі в
будинках відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
забезпечення безпечної евак\’ації
людей відповідають вимогам
нормативних док}'Ментів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
забезпечення гасіння пожежі та
пров едення п ожеж но-ряту ва.ііьн их
робіт відповідають вимогам
нормативних док\'ментів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у
проектній док^/ментації щодо
осно вних 1нженерно -технічних

.ППБУ

1.1 ~ 1.5 глави 1
ро-зділл' VII ППБУ
ПУНКТИ

2 розділу VII ППБУ

тонкій 3.1 - 3.9 глави З
розділу VII ППБУ

ігункти4.1 - 4.48 глави
4 розділ\- VII ППБУ

пу'нкт 2 частини першої
статті 67КЦЗУ, пункти
2.1 -2.19 ДБП В. 1.1.-7

плтікт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, п>^нкти
3.1 -3.5 Д БН В .1.Ї.-7

+

ггу'нкт 2 частини перш ої
стагті 67 КЦЗУ, щ'нкти
4.1 -4 .4 2 Д Б П В .І1 -7

ПУНКТ і частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
5.1 - 5.54Д БН В.1Л-7

пункт 2 част ини першої
статті 67 КЦЗУ, Щі'нкти
6.1 -б.16Д Б Н В .1Л -7

пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
7.1 - 7. ] 9 ДЕН В. L 1-7

засобів захіїсту від пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів
Ч астина П. Забезпечення техногенної безпеки та зажнстуу населення і територій від
надзвичайних ситуацій
щ икти 1 - 4 Перелік}'
1. Виконання вимог інженерно-технічних
об'єктів, що належать
заходів на об'єктах, проектування яких
суб'єктам
здійснюється з урахуванням інженерноіхзспод арю вання.
технічних заходів ЦИВІЛЬНОГО захисту
проектування яких
здійснюється з
урахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту, ПКМУ N б,
шдщ'нкт 1.9 ДБН В . ]. 24-2006
пункт з Порядку'
2. Проведено ідентифікацію об’єкта підвищ еної
ідентифікації та обліку
небезпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки. ПКМУ N
956
пл'нкт 9 частини першої
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів
статті 20
підвищеної небезпеки
КЦЗУ, Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ПКМУ N 956
ПУНКТ 1 П о р я д г у 4. Проведено обов'язкового страхування
проведення
цивільної відповідальності суб'єктів
обов'язкового
господарювання
страхування цивільної
відповідальності,ПКін,ІУ
N 1788, пункт 4,9.5 ПТБ
Шункт 1о частини
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації
першої статті 20. пункт
наслідків аварій на об'єктах підвищеної
небезпеки
2 частини першої статті
130 КПЗУ. статгя 11 ЗУ
N2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами
ттік т 2 частини першої
статті 20 КЦЗУ. ПКМУ
колективного та індивідуального захисту
N 1200, пл'’нкти 4.3. 4.6
ПТБ
т-нкт З частини першої
7, Розміщено інформацію про заходи безнеші та
стагті 20 КЦЗУ
відповідну поведінку населення у разі
виникнення аварії
щ-^нкт 4 частини першої
8. О рганізація та забезпечення еваїстаційних
заходів
статті 20
КЦЗУ, частина 9 статті
33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові ф ормування цивільного
щ-нкт 5 частини перпіої

-ст атті 20, стаття 26
ІЩЗУ, пункт З ПКіЧ.4У
N 787

захисту та необхідну для їж ф у я к ц іо щ ^ а т т
матеріально-тежнічну базу, забезпечено
готовність таки ж ф ормувань до дій за
призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об’єкті
підвищеної небезпеки

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

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб’єктів господарюванн
14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо створення, зберігання,
утримання, обліку, використання та
реконструкції зажисних споруд цивільного
захисту
15. Створено об'єктоЕий матеріальний резерв
Д.ТЯ 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

+

щшкт 6 частини першої
статті 20
КЦЗУ, додаток 1 до
Методики
прогнозування
п\'нкт 8 часті-іни першої
статті 20 КЦЗУ, стаття
40 КЦЗУЛКУІ^^ N
443, ПКМУ N 444
щ'нтст 11 частини
першої статті 20
КЦЗУ, пункти 5. б
Порядку здійснення
навчання населенні!
діям у надзвичайних
ситуаціях,ПКМУ N 444
ПЛ'НКТ 12 частини
першої статті
20 та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, ПУНКТИ 15. 16
частини першої статті
20 К Ц ЗУ наказ IvlHC N
653, пункт 24 ПКМУ N
253
пункт 18 частини
першої статті 20
КЦЗУ, стаття 98 ЬЩЗУ.
абзац шостий Щ'нкту 4
Порядку створення 1
використання
матеріальних резервів
для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
гцзиродного характеру
та їх наслідків, ПКМУ
N 308
стаття 53 КЦЗУ

п\"нкт 1.1 Правил
охорони життя ліодей
на водних об'єктах

Пояснення до позначень, віікоржстаніїх у переліку питань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

N
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи -- підприємця)/об’ежта,
що перевіряється;
- не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ об’єкті.
ОПИС
виявлених порушень

Н ормативно-правовий
Детальний опис виявленого порушення
акт, вимоги якого
порушено
реквізити
позначення
норми
нормативно(пункт, правового акта
стаття)
підпункт 1.2 НАШ А.01.001- Приміщення не обладнано системою автоматичної пожежної
пункті
2014
сигналізації
р о зд и і5
п!дпу'нкт2.5 НАПБ А .0 1 .0 0 1 -Дерев’яні
конструкції
покрівель
споруд
не
оброблено
ггу'нкт 2
2014
вогнезахисш ш розчином, іжий має сертифікат відповідності
роздш З
державного
цеш ру
сертафікації вщзобів
протипожежного

призначення.
шдщ'шггІ.З НАШ А . 0 1 .0 0 1 - Сиі'нал вщ автоматичної поже>ішої сигналізації не вігоедено на
ПЛ'НКТ 1
2014
пульт централізованого спостереження пожежної охорони,
роздш 5
ггідп}'нкт'3.10 нд^ПБ А . 0 1 .0 0 1 - Переносні
вогнегасники
повіш ш
не розміщені
шляхом:
пл'нкт З
2014
навіш тазиня на верш кальні констр}т<ції ш висоті не більше 1,5 м
роздиіл'- V
ВІД рівня ііідлоги до ниікнього торіїя вогнегаснгжа і на відстані від

дверей, достатній для її повного вщчинення
підпункт 1.20 НАІТБ А.01.001 - Не виконано замір опору ізоляції електромережі
пз.'нкт 1

2014

розділ 4

ПЕРЕ.ЛЖ
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
N
П итання, що підлягаю ть контролю з боіс\'
Т ак Н і НВ Н П
Нормативне
з/п
суб'скта господарювання
обґрунтування
1 Про проведення планової перевірки суб'єкта
частина четверта
господарювання письмово попереджено не меїшіе
статті 5 ЗУ від 05
V/
НІ.Ж за 10 календарних днів до її початку
квітня 2007 р. N 877
2 Посвідчення на проведення перевірки та службові
частіша п'ята статті
посвідчення, що засвщч}тоть осіб, що пі»водять
2,
статгя 1ПЗУ ВІД
V
перевірку, пред'явлено
05 квітня 2007 р. N
877
3 Копію посвідчення на перевірку' надано
частіша п'ята статті
7, абзаци т{зетш та
І/
шостий статті 10 ЗУ
вщ 05 квітня 2007 р.
N877

4

Перед початком здійснення перевірки особаші, що
ЗДІЙСНЮЮТЬ перевірку в н е с е н о запис про перевірку
ІУ
до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за
його наявності)
5 Під час позапланоюї перевірки з'ясовувалися лшпе ті
питання, необхідність перевірки яких стала
підставою для ЇЇ здійснення. У посвідченні на
здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здіітснення такої
перевірки
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та
перевірки
N
Опис пояснень, зауваж ень або заперечень
з/я

частина двана/дцята
статті 4 ЗУ ВІД 05
КВІТНЯ 2007 р. N 87^
частина перша статті
б ЗУ ВІД 05 КВІТНЯ
2007 р. N 877

складеного акта

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику)
суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС
України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які бріУіи ^^асть у переі||рці
Посадові особи ДСНС Українн:

Провідний Інспектор Фастівського РС
ГУ ДСНС Уіфаїни у Київській області
капітан служби цивітьного захисту

X

О.В.Мусієнко

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господжювання, інші особи, присутні під час
здійснення заходу:

Дирекі'ор_______________ ________
(посада)

(пішяиг^ '

Л.В.Кібкало________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «11» червня 2018 р.:
Л.В.Кібкало
Директор_______________ ________ _____________________________________
(посада)
(івдпис) У
(прізвшле, м ’я та по батькові)
Відмітка про відмову шдписання/отри:мання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'єкта
господарювання
цього
акта
перевірки
П римітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну
таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

П ЕРКШ К
нормативно-правових актів та нормативних док^^ментів, відповідно до якиж
сісіїадено перелііс питань щодо проведення гіеревіріси
N з/в

П оін яч ен н к
н орм ати вн о п равового

А
1

Назва нормативно правового акта

Затверджено
над норматишо-іціявового акта та
дата та номер
назва органу
нормативно правового
акта

1Л

ЗУ N 1

1.2

КЦЗУ

Зшеоии У кр аїн и
"Про основні засади державного нагляду
Закон України
(контролю) у сфері господарської діяльності"
Кодекс цнЕІпьіюго захисту України
Кодекс

1.3

ЗУ N 2245

"Про об'єкта підвищеної небезпеки"

1.4

ЗУЫ 13/98

2
2.1

П К Ш / N 956

2.2

П К Ш / N 306

2.3

ПКЮ ' N з

2.4

ПКМУ N564

2.5

П К Ш ' іЧ 1788

2,6

П К Ш ' N 1200

ПКІуГУ N 1214

2.8

П К Ш ' N 308

2.9

П К Ш ' N 443

2Л0

ПКМУ N 444

2Л1

П К Ш " N 78"

ІЛ 2

П К Ш ' N 253

2.13

П К Ш г N 11

2Л4

ПКШ ' N б

2.15

ПКМ 1/.К729

Закон України

"Про захист .людини від Епшдау іонізуючого
Закон України
Енпро м н ю Е аная"
П остан ов и К абінет)' М ін істрів У кр аїн и
Порядок ідентифікації іа обліку об’д а і в
Постанова Кабінету Міністрів
підвищеної небезпеки
Уіфаїни
К ш іер ії. з а ж и м и оцінюється ступінь ризику Постанова Кабінету Міністрів
від провадження господарської ді>шьносіі т а У їраїн и
вшначаетьс.ч періоднчнісіь здійснення
планових заходів державного наг.ияд'
ік о т р о іію іу с(Ьерітехноіенної т а пожежноі
безпеки
Тппов е положення про відомчу п о ж е ж т '
Постанов а Кабінету Міністрів
охорону
Уіфаїни
Порядок функціонування добровільної
Постанова Кабінету Міністрів
У ф аїн н
Порядок і правила проведення обов’язкового Постанова Кабінет)' Міністрів
страхування цнвшьної відповіда.ітьності
України
суб'єктів господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пож еж аьш та ав аріями на
об'скгз.х підвищеної небезпеки, включаючи
пожеяаовнбухонебезпечні о б 'є к т та об'єкти,
господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екадогічного і санітарноегйдеагіологічного характеру
Порядок забезпечення населення і
П остановаКабінету Міністрів
працівників Формувань та спеціалізованих
України
сяужб г и в іпьного захисту за с о б а и і
індивідуз.льното захи сп'. приладами
радіаціітної та .хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю
Перелік об'єктів та окремих терітгорій. які
Постанова Кабінеті' Міністрів
піл.лягйють постіїіномл- та обов'язковому' на
Утраїни
договірній основі ОбсДУТОВУЕЗНИЮ
дер.жавними аварійно-рятувадьннин
службами
Порядок створення і використш ня
ПостановаКабінету Міністрів
Уі^)аїни
.матеріапьттнх резервів для запобігання.
.ліквідації надзвичаіінихснг}'ацій
ге.здогенного і природного характеру та їх
наслідків
Порядок підготовки до дій за гшшначенням ПостановаКабінет)' Міністрів
органів упоав.ліннята сіш цивіиш ога захисту У траїнн
Порядок здійснення навчання населення діям ПостановаКабінет}' Міністрів
України
V надзвичайних си туаціях
П орядокутворю ня. завдання та Функції
П остановаК абін ел' Міністрів
Формувань цивільного захист-у
Уіфаїшт
Порядок використ ання захисних спсжуд
ПостановаКабінету Міністрів
цнвитьного захисту ІПНВІЛЬНО! оборониі для
Ук[заїни
господарських, ктіатурн и х та побутових
потреб
Положення про едшту державну' систеїьп'
Постанов а Кабінет)’ Міністрів
цивільного захисту
України
Про затвф дж енн я переліку об'єктів, що
ПостановаКабінету Мінісцзів
належать суб'єктам господ^ю вання,
Уіфаїші
проекту'вання .яких здійснюється з
урахуванням вш ю г інж енчзно-техннних
заходів ідивільного захисту
Порядок організ ації та проведення
Постанов а Кабінет)' Міністрів
проіЬесіішої підготовки, підвищення
УЧіаїни

від 05 квітня 2007 р. N
8 77-У
від 02 жовтня 2012 р. N
5403-УІ
від 18 січня 2001 р. N
2245-ИІ
від 14 січня 199Е р . К
15'98-ВР
від 11 липня 2002 р. N
956
від 29 .лютого 2012 р . N
306

від 09 січня 2014 р. N 5
від 17 .лнгия 2013 р. N
564
від 16 .листопшіа 2002 р.
N 1788

від 19 сергмя 2002 р. N
1200

вщ 04 серпня 2000 р. N
1214

від 29 березня 2001 р. N
308

від 16 червня 2013 р. N
443
від 26 червня 2013 р. N
444
від 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 6

від 02 жовтня 2013 р. N
729

2Лб

НАПБ Б.03.001-2004

кваліфікації ош овннх ірацівннкІБ
ш оф ееіідіш : аваиійно-рятл'вадьних стп'жб
Про заїв садження Пор.адку проведення
Постанова Кабінету Міністрів
евакуації у р азі зафо-знвиникнення або
Уїфаїнн
в н н ж нен ня надзвичайних ситуацій
техногенного та щж^зодного характф у
Іш ш нормативи»-И |>авов! а к т и і ї нораш тивні докум енти
Т ипові норми належності вогнегасників
Наказ МИС Учзаїнн

ППБУ

Правила пожедмоі безпеки в Унзаїні

Пр авнла таатг}*® ш ня
систем раш ього
ві-гавлення

технічного обслуговування систем раннього
виявлення налзвячайнгЕС си гт аїій та

ПКМ У N В41

3

зл

33

3.4

3.5

З.б

3.7

3.8

3.9

3.10

З.П
3.12

Э.13

З 14

Наказ ІУІВС Уіфаїни

від ЗО жовтня 2013 р. N
841

від 02 квітня 2004 р. N
151. зареєсірований у
Мін'юсті Украінн 19
квітня 2004 р. за N
554/9153
від 30 грудня 2014 р. N
1417' зареєстрований У
Мін'юсті України 05
б ф езн я 2015 р. 3aN
252/26697

Наказ м н е Уіфаїнн

288. зареєстрований у
Мін'юсті Ук)>й'ни 05
.липня 2006 р. Зо N
7В5Д2659
Правила охорони життя Правгша охорони яигтя .ігю дей на водшгх
Наказ м н е Уіфаїни
від 03 грудня 2001 р. N
людей на водннх об'єктах об'єктах У ьраї»!
272, зфеєстрований у
Мін'юсті Укршнн 01
лютого 2002 р. за N
95/6383
ПТБ
Правила техногенної безпеки у сфері
Наказ м н е України
від 15 с ерпня 2007 р. N
ннвш ьн огозахнстл'на підприємствах, в
557, зф еєстрований у
організаціях, установах та на небезпечних
М ін’юсті України 03
т ериторіях
Вфесня 2007 р. за N
1006/14273
М етодш а прогнозування М егоді-іка прош озувш ня наслідків виливу
Наказ м н е Мінагрополітнки,
в ід 27 березня 2001 р. N
ХНО
(викііду ) небезпечних хімічних речовин при М інекономіки, Мінекологїї
73/82JB4/122.
аваріях на промислових об'єкгах і транспорті
зфеесі}>ований у
Мін'юсті України 10
квітня 2001 р. за N
326/5517
М етодика спостережень М етодика спостережень щодо оцінки
Наказ м н е Українгі
від 06 сеі)пня 2002 р . N
радіаційної та хімічної обстановки
186, зареєстрований у
і^іін’юстї З'країнн 29
Сфпня 2002 р. за N
708/6996
Інструкція з трш алого
Інструкяіяз іРива.дого зберігання засобів
Наказ м н е України
від 16 грудня 2002 р. N
зберігання
радіаційного та хімічного захисту
330, зареєстрований у
Мін'юсті Ук}іаїнн 04
березня 2003 рі. за N
179/7500
Інструкція щодо
Інструкція щодо утримання захисних споруд Наказ МНС Уіфаїни
від 9 аав т и я 2006 р. N
утримання захисних
цивільної оборони у мдан н й час
653. Зф еєсіроЕаний у
споііуд
Мін'юсті Укршни 02
.листопада 2006 р. за N
1180/13054
Правила надання
Правила надання технічних ум ов до
Наказ М іш стерства оборони Україтти від 14 листопада 2013 р.
технічних умов
інж енш ного забезпечення об'єкта
N 771. зареєсірований у
будівшдтЕЗ щодо пожежної та технот енної
Мін'юсті Укршнн 22
безпеки
.листопада 2013 р. за N
1988/24520
План реагування на
План реагування на радіаційні аварії
Наказ Дфжатомрегулю вання, МНС вщ 17 травня 2C№t р. N
87/211. зарессірпвашй у
радіаційні аварії
Мін'юсті Уьраініі 10 червня
2004 р, за М720даі9
ДБН В. 1.1-7-2002
Державні будіве.гіьні норми. Захист від
Наказ Держбуду Уьра'інн
віл 03 грудня 2002 р, N
П0ЖЄ5Ш. Пожежна безпека об'єктів
88
будівництва
ДБН В. 1.2-4-2006
Д ф ж авні будівельні норми. ІнженерноНаказ М інбуду України
від 04 серпня 2006 р. N
технічні заходи цивільного захисту (цивільної
274
оборони)
НАІІБ Б.01.05’ -200б''200 Правила пожіежної безпеки в
Наказ М інагрополііики, МНС
в ід 04 гоу дня 2006 р. N
агропромислово НУ комішексі
730/770. з8ре£Ст;зовангет
у Мін'юсті України 05
квітня 2007 р. за N
313/13580

