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АКТ
М 69
складений за результатами проведснкл п.'іанової (гшзашпзнової") її€’ревірки щоло
додержання суб'єктоііі господарювання вимог іізконодавства у сфері ірівільногс»
'їзхисту, тсжногенної та яожежної бе-їнегаї

Мштоснітіїмського закладу дошкшьної освіти «Бесежз»
(нанмен>"вшня юридичної особи (та або його відокреюіеного підроздшу) або прізвище, ім'я та по баїькові фізичної особи - підпрнсмцяі

ідеії'гифікацшний код іорщцічної особи 24888540
абп реєсїращйннй номер облікової кар'і'ки плаїниіга подаїків фізичної особи - підприємця, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, >псі черет свої релпйні переконання в
устаііовленом\' порядку відмовиляся ВІД прийняття реєстраційного номера облікової каріки
ішатипка
повитків
та
повідомили
про
це
відповідний
коніролюючий
оргпн)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ,Київська oбj!. Фастівський р-н, с.Мала Снітинка. в\7].
["агаріна. 142а
(місце згаходження, телефон)

Перевірено: територію, будівлі та приміпдення Малоснітинського закладу
дошкільної освіти «Веселка» Київська обл. Фастівсьюій р-н, с.Мала Снітинка, вул.
Г’агаріна, 142а
_(наймен}'вання об’єктів ю р н д т н о ї особи або ф ізінної особи - підґзііиєр.їця , їх місце знаходження, телефони)

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризищ' від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки ^____________________________________________________________
■іагальна інформація про ііроведеіїня перевірки;
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної
перевірки
Наказ ВІД 23.05.18р. N 560 , виданий ГУ ДСНС у Київській обл.. + планова;
_____________________________________________________________ П позапланова
Посвідчення на перевірку від 25.05.2018 N 3455
Строк гфоведеїшя шревірки
П очаток перевірки
Заверш ення перевірки
06
2018
10
00
11
06
2018
11
00
місяць
рік
години хвилини число місяць
рік
години хвилини
Особи, які беруті. упасі'Ь у ііроведеі-щі перевіріси:
Посадові особи ІДСНС України або її іериторіального органу:
Провідний інспектор Фастівського РС ГУ ДСНС у Київській області капітан сл\-'жби цивільного
шхисту ІУІусіенко Олександр Васильович
^
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта госпосіарювавня (об’єкта перевірки) фізіг-ша
особа
тд п р и єм ец ь___
директором___ М.ірііігшдк____
!поса.за. пришіше ім'я га по батькові)
ІНШІ особи:
(посада, пргшише, ім'я та по батькові)
................ ......
05
число

Дані «ро оо-анню перевірку;
ГЬнанова
и не було взагалі
була у період з 05.09.2017
по 05,09.2017
Акт перевірки від 05.09.201 Ж 75
Розпорядчий док}’мент від05.09.2017
N 75 виконаний — , не виконаний

П озапланова
1—Іне було взагалі
П була у період з □□.□□.□□□с
ПО

Акт перевірки від п асп л л о ам П П П П
Р о з п о р я д ч и й д о к у м е н т В ІД П

П О

П .П П П

П

N [П С ІП О виконаний О , не виконаш-ій П
П ЕРЕЛ ІК
питань щодо проведення перевірки
N з/п
П итання, що підлягаю ть перевірці
Т ак Ні НВ Н П
Нормативне
обґрунтування
Ч астина І. .Забе.зпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
+
пожежної безпеки
1.1
На,явність на об'єкті розпорядчих
п\'нкти 2 - 8, 10 розділу
документів та інформаційних покажчиків з
ІШТТБУ
питань пожежної безпеки
1.2 На підприємстві створено СПБ
п\'нкт 14 роздид*' II
ІШ БУ
1.3 На підприємстві створено добровільну
гг^тікт 12 роздівд" II
пожежщ' охорон}' та утворено пожежноІШБУ
рягувальниіі підрозділ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної
ш^нкти 17 - 19 розді,л\-'
бе;іпеки та проведення виховної роботи,
ІІППБУ
спрямованої на запобігання пожежам
пункт 9 розділу II
2. У будівництві та на виробництві
ІШ БУ
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
3. .Забезпечено дотримання працівниками
ПУНКТ 11 р о зд іл у II
об’єкта встановленого протипожежного режиму
ІШБУ
+
4. Н аявність декларації відповідності
пункти 2, 4, 5 ст-аїті 57
іматеріально-тежнічної бази суб'єкта
КЦЗУ
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
5. Проведено інстр^’ктажі та проходження
п\^нкти 15, 16, 20
навчання з питань пожежної бе.зпеки
роздиу IIППБУ
6. .Забезпечено протипожежний стан утри,мання
пункти 1.1 - 1.21 глави
території
1 розділ\- III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
пункти 2,1 - 2.22 глави
будівель, приміщ ень та споруд
2 розділ\^- III ГІПБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
пункти 2.23 - 2.37 глави
шляхів еваку ації і виходів
2 РОЗДІЛУ III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливість їх
щ тати 1.1 - 1.24 глави
застосування, монтаж, наладка та
1 розділу IV ППБУ

експлЛ'^атація) відповідають вимогам
нормативних документів
о 7 Системи опалення та теплові мережі
пл'нкти 2.1 - 2,18 глави
відповідають протипожежним вимогам
2 РШД1ЛУIV ІШ БУ
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9.3 Системи вентизтації і кондицюнування
отнкти 2.18 - 2.27 глави
повітря відповідають протипожежним
2 розділу IV ППБУ
вимогам норм
3.4 Газове обладнання відповідає
пл>’нкти 4.1 - 4.4 глави 4
протипожежним вимогам норм
розділі' IV ППБУ
+
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення
щ'нкти 3.1 - 3.5 глави З
відповідають та експлуатуються відповідно
розділу IV ППБУ
до вимог протипожежних норм
10. Н аявність та утрим ання автоматичниж систем протипожежного захисту, засобів зв 'язку
10.1 Будівлі, приміщення та спорз^ди обладнані
п^’нкти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами
розділ«/ V ІШБУ
протипожежного захисту (системами
пожежної сигналізації, автоматичними
системами пожежогасіння, системами
оповіщення про пожежу та управління
евак}тованняіі.і людей, системами
протидимного захисту, системами
центр аЛІз ов ан ого пожежи ото
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
10.2 АСПЗ обсл\'гов\тоться відповідно до вимог
пл'нкт 1.4 глави 1
нормативно-правових актів.
розділу V Ш іБУ
11. Н аявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
пл'нкти 2.1. 2.3 глави 2
водопостачанн.я, насосні станції
розділл^ V ППБУ
відповідають та експлуатуються відповідно
до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання вт'трішнього
гр/нкт 2.2 глави 2
протипожежного водогону, кількість
розділ\' V ППБУ
вводів у будівлю, витрати води на
внутрішнє пожежогасіння та кількість
струмин ВІД пожежних кранів відповідає
вимогам будівельних норм
12. Н аявність та утримання гадро.зді.иів
п>'нкт 7 розділу І, пункт
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
12 розділі" II, Щ'нкти 3.1
охорони, пожежної техніки та первинних
- 3.26 глави З розлиу V
засобів пожежогасіння
ППБУ. статті 61 - 63
13. Д отримання вимог пожежної безпеки під час
збирання, переробки та зберігання зернових і
грубих кормів
14. Д отримання вимог пожежної безпеки піц час
проведення вогневих, фарбувальних та
будівельно-монтажних робіт

пункти 8.1 Л - 8.5.18
Н А П БВ.01 ^ 7 2006/200
розділ VII ППБУ

] 4.1 Нове будівництво, реконструкція,
переоснащення, реставрація та капітальний
ремонт приміщень, будинків, споруд
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ на підставі проектної
документації, яка затверджена у
встановленом}' порадку
14.2 Заходи пожежної безпеки при підгсттовщ 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 відповідають
вимогам нормативних документів
14- 5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт
вщповідають вимогам нормативних
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
проектній док\’ментації щодо
з аст осування п ожежн о-техшчної
класифікації відповідагс-ть вимогам
нормативних документів . ^
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
проектній док^'ментацГі щодо
обмеження поширення пожежі М ІЖ
будинками відповідають вимогам
нормативних документів
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 евакуації
люїдей відповщають вимогам
нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
забезпечення гасіння пожежі та
проведення п ож еж по -ряту вальн их
робіт відповідають вимогам
нормативних доку'ментів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо

іілшкт 21 розділу» II
ППБУ

пункти 1.1 - 1.5 глави 1
роздізд У П ІІДБУ

щтжти 2,1 - 2.28 глави
2 розділу VII ППБУ

ггушкти 3.1 - 3.9 глави З
розділу VII ППБУ

п\шкти 4.1 - 4.48 глави
4 р о з д ш у ^ І Ш БУ

щ-'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, п>»нкти
2.1 -2 Л 9 Д .Б Н В ,М ,-7

щшкт 2 частини першої
статті б7 КЦЗУ. ш/нкти
3.1 -3.5 ДБН В. 1.1,-7

гп'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. п}."нкти
41 -4 .4 2 Д Б Н В .і',і-7

ггу'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. пункти
5.1 -5.54Д Б Н В .1Л -7

п>'нкт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ. гр/нкти
6.1 -6.16 Д Б Н В ,1,1-7

пункт і частини першої
статті 67 КЦЗУ, П)'нкги

основних інженерно-технічних
7.1 - 7.19 ДБН В . 1Л -7
засобів за;шсту від пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів
Частина П. Забезпечення тежногенної безпеїш та зажнсту населення і територій від
надзвичайниж ситуації!
1. Виконання вим ог інженерно-технічних
+
п\-нкти 1 - 4 Перелік\’
заходів на об'єктаж, проектування якиж
об’єктів, що належать
ЗД ІЙ С Н Ю Є Т Ь С Я з урахуванням ІнженерноЩїіЗєктм
технічних заходів цивільного захисту
господарювання,
тпзоектування яких
здійснюється з
урахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту. ІЖ М У N б,
шдп}'нкт 1.9 ДБН ГЗЛ ,24-2006
+
гункт з Порядку
2. Проведено ідентифікацію об’єкта еі,щвищеної
ідентифікації та обліку
небезпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки, ПКМУ N
956
+
пункт 9 частини першої
3. Здіііснено декларування безпеки об'єктів
статті 20
підвищеної небезпеки
КЦЗУ. Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ГЖМУ N 956
+
пункт 1 Порядку'
4. Проведено обов'язкового страхування
проведення
Ц И В ІЛ Ь Н О Ї відповідатьності суб’єктів
обов'язкового
господарювання
страхування цивільної
відновідальності.ПКМУ
N 1788, пункт 4 .9.5 ПТБ
+
пункт 10 частини
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації
першої статті 20. пункт
наслідків аварій на об’єктах підвищеної
2 частини першої статті
небезпеки
130 КЦЗУ. стаття 11 ЗУ
N2245
Ш'нкт 2 частини першої
6. Забезпечено працівників об’єкта засобами
статті 20 КЦЗУ. ПКМУ
колективного та Індивідуального захисту
М_І2(Ю, пункти 4.3. 4.6
ПТБ
щ'пкт з частини першої
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі
статті 20 КЦЗУ
виникнення аварії
8. О рганізація та забезпечення евакуацііїних
щ'нкт 4 частини першої
заходів
ст-атті 20
КЦЗУ. частина 9 статті
33 КЦЗУ

Ш'НКТ 5 частини першої
статті 20, стаття 26
КЦЗУ, ПУНКТ З ПКМУ
N 787

9. Створено об'єктові формування цивільного
захисту та необхідну для їж функціону'вання
матеріально-тежнічну базу, забезпечено
готовність таИ'їх формувань до дій за
призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті
підвищеної небезпеки

11. Здійснено навчання працівників з пнтань
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 циві-льного
захисту
15. Створено об'єктовий матеріа.иьний резерв
дшя запобігання та .ліквідації нас.дідків
надзвнчаііних 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

+

пу'нкт б частини першої
статті 20
КЦЗУ. додаток ї до
Методики
прогнозування
пчшкт 8 частини першої
статті 20 КЦЗУ, стаття
40 КЦЗУ.ПКМУ N
443. ПКМУ N 444
п\дікт 11 частини
першої статті 20
КЦЗУ. ПУНКТИ 5. б
Порядку здійснення
навчання населення
діям у надзвичайних
ситуадіях.ПКМУ N 444
пункт 12 частини
першої статті
20 та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32. ПУНКТИ 15. 16
частини першої статті
20 КЦЗУ.наказ КШС N
653. пункт 24 ПКМУ N
253 '
пункт 18 частини
першої статті 20
КЦЗУ. стаття 98 КЦЗУ.
абзац шостий п\чікту 4
Порядку створення 1
використання
матеріальних резервів
для запобігання,
ліквідапії надзвичайних
ситуашй ТЄ.КНОГЄННОГО і
природного характеру
та їх наслідків, ПКМУ
N 308
сі аття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил
охорони життя лісдей
на водних об'єктах

Поясненим до позначень, використаних у пере.іику питань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«Н П »

N
з/п

1.

3.

4.

5.

-т а к , 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’ єкгі.
ОПИС
виявлених порушень

Н ормативно-правовий
Детальний опис виявленого порушення
акт, вимоги якого
порушено
реквізити
позначення
норми
нормативно(пункт, правового акта
стаття)
шдаункт1.2
ІШБУ
Всі приміщення обладнати системою автоматичної пожежної
п^тікт 1
сигналізації
розділ 5
ш д п > т ж т 2 . 5 П р а в и л п о ж е ж н о ї Дерев'яні конструтсції покрівель споруд обробиш вогиезахисним
пункт 2
безпеки в У к р а ї н і розчином, який має сертифікат відпсжідносіі державного цен'гру
розділ З
(далі ІШБУ) сертифікації виробів пропшожежного призначення.
підгг.’нкт 1.5
ППБУ
Сигнал від автоматичної пожеяшої сигналізації вітести на пульт
гп.тагг 1
централі'зованого спостереження пожешюї охорони
розділ 5
Переносні вогнегасш'жи повніші розміїцуватися шліяхом:
підп^тжт 3.10
ППБУ
навіштаднші на вертикальні констізукції на висоті не більше 1,5 м
ІІЛЛіКТ З
від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від
розділу V
дверей, достатній для її повного відчинення
Віжонати
замір опору ізоляції електромережі
підп}тпст 1.20
ППЕУ
и>-нкт 1
розділ 4

П ЕРКШ К
питань щодо здійснення контролю ча діям и (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 бощ'
Т ак Н і НВ Б И
Нормативне
з/п
с\'б’єкта господарювання
обґрунтування
1 Про проведення гшанової перевірки суб'єкта
частина четверта
господарювшня письмово попереджено не менше
статті 5 ЗУ від 05
НІЖ за 10 календарних днів до її початку
квітня 2007 р. N
2 Посвідчення на проведення перевірки та сл\ожбові
частіша п'ята етапі
посвідчення, що засвідчутоть осіб, що проводять
7, стаття 10 ЗУ ВІД
І
перевірку, пред'явлено
05 квітня 2007 р. N
3

Копію посвідчення на перевірку надано

частина п ята статті
7, абзащі третш та
шостий статті 10 ЗУ
від 05 квітня 2007 р.
MS'??

4

5

Перед початком здшснення перевірки особаміт що
здійсшоють перевірку внесено запис про перевірку
(/
до відповідного ж>рнал\' суб'єкта господарювання (за
його наявності)
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті
питання, необхідність перевірки яких стала
підставою для її здійснення. У посвідченні на
здійснення позапланової перевірки зазначено
шггання, що є підставою для здійснення такої

статті 4 ЗУ від ОЬ
2007 р . N 877

КВІТНЯ

частіша перша статті
б ЗУ від 05 кві-пія
2007 р, N 877

ПЄ{ЗЄВ1рКИ

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта
перевірки
N
Опис пояснень, зауваж ень або заперечень
з/п

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

Підписи осіб, які браши участь у перевірці
Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Фастівського РС
ГУ ДСНС України у Київській області
капітан сл>окби цившьного захисту

/

О.В.Мусіснко

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, інші особи, присутні під час
здійснення заходу;
^

Директор_______________ Л.П.Марценюк
(посада)

(прізвіпце, ш 'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «11» червня 2018 р.;
Директор

Л.П.Марценюк

(посада)
(прізвище, ім’я та по батькові)
Відмітка про відмову підписання-Аітримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'єкта
господарювання
цього
акта
перевірки
Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або держшну
таємницю, йом>' може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

NMi

П ЕРКШ К
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки
П озіиченая

Н яіва еормаиївно-нравового ак та

ЕОрі

.Затверджено
ВИД норі^ійіїіішо-іїравамего акта та
д ата т а номер
назва органу
нормативно правового
акта

A
1

11

ЗУ N 877

l.Z

КДЗУ

З ак о н и У к р а їи і
"Про основні засади державного нагляду
Закон України
(контролю) у сфері господарської діяльності"
Кодекс цивільної о захнсгу У'кр аанн
Кодекс

1.3

Ті N 2245

"Про об'єкти підвищеної небезпеки"

1.4

ЗУМ 15/98

"Про захист людіш к від вшпшу іоніз>’ючого Закон України
Ешіро мінюЕ ання”
П остан ов и К абінету М ін істрів У к р аїн и
П орядок іденіиіііікзиії та о&шку об'єктів
Постанова Кабінету Мінісі|)ів
підвищеної небезпеки
У ф аїн н
Критерії, за якими оцінюється с т т ін ь рнзніп' Постанова Кабінет}'М іністрів
від провадягення господарської діяльності та України
Бш нзчасться пеоіодичмсть зд ій сн еш я
шіановях заходів державного н-агляд%'
('контролю) у сфетзі техногетшої та поже^шої
безпеки
Ттшов е положення ттро ВІДОМЧУ пожеаз№
Пос танов а К абінету Міністрів
охорону
України
Порядок функціотту-вання добровільної
Постанова Кабінету М інісірів

2
2.1

H K .W N 956

1-1

П К Ш '' N 306

2.3

ПКМУ' N 5

2.4

ПКМУ N 564

2.5

ПКМУ N 1788

2.6

П К Ш 'К 1 2 0 0

Закон України

від 05 квітня 2007 р. N

877-у
ЕІД 02 ж овтня 2 0 12 р. N
5403-\Т
від 18 січня 2001 р. N
224 5 -ПІ
від 14 січня 1998 р. N
1.5/98-ВР
від 11 липня 2002 р. N

956
від 29 лю того 2012 р . N
306

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

5М

П К № / N 1214

2.8

ПКМ У N 308

2.9

П К Ю '' N 443

2.10

НКМ1/ N 444

2.11

ПКМ У N 7Є7

2.12

П К Ю ' N 253

2.13

ПКМ У N 11

2.14

П К Ш '' N 6

2-15

П К Ж 'М 7 2 9

Порядок і правила проведення обов'язкового
сірахутіання шівшьної відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та авазіяг,ін на
об’єкт ах підвищеної небезпеш . вктючаючи
пожежоЕнбухонебезпечні об'єкта та об'єкти.
господарська діяльність на ж и х може
тпзнзвеетн до аварій екагтогічного і санітарноепідеміологічного характеру
Порядок забезпечення населення і
працівників формувань та спеціалізованих
С.ІТУЖ6 цнвіпьного захисту засобами
індивідуального за.хнсту. приладами
радіаційної та хімічної розвідки.
д озиметричного і ХІ.МІЧНОГО контролю
Перелік об'єктів та окремих терш орій. які
пійлягають постійном>' га обов'язковому' н а
договірній основі обсяутовуванітю
державними аваріішо-рятувальними
службами
Порядок створення і викорткгання
матеріальних р езервів для запобігання,
ліквідації надзвнчаітннх снтуацітї
те.шогенного і природного характеру та їх
наотідкІЕ
Порядок підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил штбільното захисту
Порядок здіїтснення навчання населен!ія д ія м
у надзвтгчайних сигуаціях
Порядок утворш ня, завдання та фуіжнії
йюротвань цивільного захисту
Порядок внтористзння захисних споруд
івтвільного захисту іцившьної оборони) для
господарськтіх. ку'-пьтуртінх га побутових
потреб
По-ложеная ПРО єдину державтту систеи%'
цивільно ю захисту
Про затвердження переліку об'єктів, що
належать суб'єктам господарювання,
проектування яких здійснюється з
урахуваншп .1 вгшог інженерно-технічннх
заходів цнвіїтьного захист)'
Порядок органі'зшії та проведення
пення

Постанов а К абінету Міністрів
У'іфаїнн

від 16 .листопада 2002 р.
N 1788

П остановаКавінеї^' М інісірів
Уіфаїнн

від 19 серпня 2002 р. N

ПостановаКабінету Міністрів

від 04 серіш я 2000 р . N
1214

і'тфаїнн

ПостановаКабінету М інісірів

Ук5заїнн

Постанова Кабінет)' Міністрів
Украітти
ПостановаКабінету Міністрів
Україин
Постанова Кабінет;.'М інісірів

1200

від 29 березня 2001 р. N
308

y'iqjaiHH

вія 26 ч ервня 2013 р. N
443
від 26 червня 2013 р. N
444
від 09 ж овін я 20 13 р. N
787

ПостановаКабінету' Міністрів
Ук()аїнн

від 25 бер езня 2009 р. N
253

Постанова Кабінет;,' Міністрів
України
ПостановаКабінету Міністрів
Уіфаїни

від 09 січня 2014 р. .М 11

П остановаКабінету Міністрів
України

від 02 жовтня 2013 р. N
729

від 09 січня 2014 Р. N б

зл

НАПБ Б. 03.001=2004

кваиіфікації основних гіредівні-іків
професійних ш арійно-ряттаальних служб
Про затвердження Порядку' проведення
ПостановаКабінет)' М інісірів
еЕак}'ації у р азі загрози віш іжнення або
Уіфаїшг
виникнення н ад зв т а й н и х снт}>ацій
техногенного та природного характеру
Ін ид н о р м атав н о п р аво ві а к т а т а н о р м ати вн і докум ен ти
Типові норми на.лежності вогнегасників
Наказ МНС України

3.2

ППБУ

Правтша пожедагої безпеки в Україні

Наказ МВС України

3.3

Прзвн.чау.лаштУ'Еанда
систем раннього
виявлення

Правтша улашту'вання. ексгогуатації та
теш ічного обс.іктовування систем раннього
виявлш ня надзвичайних ситуацій та
оповіщення .пюл єн у р язі їх виииснення

Наказ МНС У ф аїн и

2.16

П К Ю 'М 8 4 1

З

3.4

3.5

3.6

3.8

3.9

3,10

3.11

3.12

3.13

3.14

від ЗО жовтня 2013 р. N
841

від 02 квітня 2004 о. N
151, зареесірован ій у
Мін'юсті України 29
квітня 2004 р. за N
554,-9153
від ЗО грудня 2014 р. К
1417, зареєстрований у
Мін'юсті України 05
бф езн я 2015 р. за N
252/26697

288, за|)еестрованш у
Мін'юсті України 05
л и пн я2006 р. за N
785/12659
від 03 грудня 2001 р. N
п равіш а охорони 5китія Правила охорони життя л юдей на водних
Наказ МНС Уіфаїнн
людей на водних об'єктах об'єктах Утраїнн
272. зф еєсір о ван н й у
Мін'юсті Увдзйнн 01
лютого 2002 р. за N
95/6383
ПТБ
Правила техногенної б егпеки у сфері
від 15 серпня 2007 р. N
Наказ МНС України
557, З ф еє сір о в аш й у
цившьного захи стун а підприємствах, в
Мін'юсті України 03
організаціях, установах та на н ебезпечних
вф есн я 2007 р. за N
т ериторіях
1006/14273
Методика прогнозування Методика прогнозування наслідків ишінву
Наказ МНС Мінагропо.пітикн.
від 27 беізезня 2001 р. N
ХНО
і'внкиду) небезпечних хімічних речовин п рн Мінекономіки, Мінекології
73/82Ж4/122,
зф еєсіровани й у
авязіях на проштсдових об'єктах і транспорті
Мін'юсті Укршнн 10
квітня 2001 р. 38 N
326/5517
від Об серпня 2002 р. N
М еіодіж а спостережень М етодика спостережень щодо оцінкн
Наказ МНС Уіфаїнн
1Вб, зф еєстрований у
радіаційної та хімічної обстановки
Мін'юсті України 29
Сфпня 2002 р. за N
70В»'б996
в ід 16 грудня 2002 р, N
Інструкція з ф!Еа.гюго
Ін с ір у ш ія з тривалого зберіган ій засобів
Наказ МНС України
зберігання
радіаційного та хіш чного захисту
330. зареесіроваш й у
М н ’юсті Укршни 04
бфзезня 2003 р. за N
179/7500
Інструкція щодо
Інструкція щодо утримання захисник споруд Наказ МНС України
від 9 дазвтня 2006 р. N
653. зареєстрований у
утримання захисних
цивільної оборонну мів)ннйчас
споруд
Мін'юсті Ущзаїнн 02
листопада 2006 р. за N
1180/13054
Правила надання технічних умов до
Правила надання
Наказ Міністерства 06q30HH Уіфаїнн від 14 .листопада 2013 р.
технічних у5.10Е
інж енф ного забезпечення об'єкта
NJL71. зареєстрованийу
будівництва щодо пожезідіої та техногенної
Мін'юсті України 22
безпеки
.листопада 2013 р. за N
19Е8/24520
Наказ Держатомрегулюваштя, МНС ВІД 17 itJaBHg 2(Ю4 р. N
П л а н р е а т а н н я на радіаційні аварії
План реагування на
87/211. зареесфОЕяшй у
радіаційні аварії
Мін'юсті YiqsaiHn 10 черш^я
2004 р. за N720.-9319
ДБН В.1,1-7-2002
Д ф ж авні будіве,!іьні нщзми. Захист від
Наказ Держбуду України
від 03 грудня 2002 р. N
пожежі. П ож еяиа безпека об’єктів
88
будівництва
ДБН В.1.2-4-2006
Д ф ж авні будівельні норми. ІнженерноН ж аз М інбуду України
від 04 серпня 2006 Р. N
технічні заходи цивільного захисту (цивільної
274
оборони)
НАІІВ В,01,057-200б/200 Правіша пожежної безпеки в
Наказ М інаїрополітики, МНС
від 04 гоу двд 2006 р . N
атропромиаіово,%гу комплексі
730/770. зарессірованнн
у Мін'юсті Україшт 05
квітня 2007 р. за N
313/135 80

