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''19'' Чеpвня 2018 poку

AкT

J\b 295

склaДeний зa рe3yЛЬTaTaМи ПpoBeДення ПЛaнoBoi (пoзgПЛaцgдgD пepевiрки щoДo ДoДeря(aнHя
сyб'сктoм гoсПoДapювaння BиMoг зaкoнoДaBсТBa y сфepi цивiльнoго зaхистY. тexнoгеннoi тa
пorrсеrкноТ бeзпeки УзинськoТ зoш I-III стyпeнiв Лb 2, Киiвськa oблaсть,
Бiлoцepкiвський paйoн, мiстo Узин, ByЛиця Лeсi Укpaiнки, 64 a.
iдентифiкaцiЙниЙ кoД ЮpиДИчнoi oсoби _ 25566487
_ пiдпpисмця, aбo оеpiя
aбo pееотрaцiйний нoМеp oблiкoвoТ кapTки ПЛaTHикa пoДaткiв фiзиннoТ oсoби
Ta нoМеp ПaсПopTa (для фiзииних oсiб, якi неpез свoТ pелiгiйнi пеpекoнaнHЯ B yсTaнoBЛенoМy ПopЯДкy
вiдмoвилися вiд пpийняTTя pеестpaцiйнoГo нoМеpa oблiковoТ кapтки ПЛaтнИкa пoДaткiв тa пoвiДoмили
Пpo це вiДпoвiдний кoнтpoлtоючий opгaн) - , КиТвоькa oблacть, Бiлoцеpкiвський paйoн, мiстo Узин,
ByЛицЯ Лесi УкpaТнки,64 a'
fiеpевipенo: Узинськy ЗoШ I-III отупенiв J\Ъ 2, КиТвськa oблaсть, Бiлoцеpкiвський рaйoн, мiстo Узин,
ByЛицЯ Лесi УкpaТнки,64 a.
iтyпiнь рИзикy сyб'сктa ГoсПoДaproBaння з ypaxyBaнHЯМ зHaЧеннЯ пpийнятнoгo pизикy BiД
Пpogaд)I(ення ГoсПoДapськoТ Дiяльнoстi y сфеpi TеxHoГеHHoТ тa пoжежнoТ безпеки -.
Пe BI ки:
П
Зaгaльнa iн
Tип зДiйснювaнoi пеpeвiplси
Blpки
PозпоpяДч LI й дoкYмeнT щoДo зДiйснювaнoi пеpe
Haкaз вiд 30.05.2018 J\Ъ 5'16, виДaний ГУ ДCHC УкрaТни y П плaнoвa;
+ ПoзaПЛaнoвa
КиТвськiй oблaстi
Пoсвiдчення нa пеpевipку вiд 3l .05'20l 8 J\Ъ 3502
кП
eДeння Пе BI ки
Зaвep шeння пepeвipки
Пoчaтoк пepeвipки
00
1l
2018
06
t9
00
09
201 8
06
18
plк
XBИЛИl1И
ГoДини
ЧисЛo
MlсяцЬ
plк
xBиЛинИ
ГoДинИ
ЧисЛo
мiсяць
oсoби, якi бepyть yчaсTЬ y ПpoBеДеннi пepевiрки:
Пoсaдовi oсоби ДсIIс УкpaТни aбo ij'тepитopiaЛЬнoГo opГaнy:
Гoлoвний iнспектop БiлoцеpкiвсЬкoГo PB ГУ ДCHс УкpaТни y КиТвськiй oблaстi пiДпoлкoвник слyжби
цивiльнoгo зaхиcTy Кoстик П.B.
ПoсаДoвi тalaбo yпoBtloBа}Itенi oсoби сyб'сктa гoсПoДapюBaння (об'сктa пеpевipки) / фiзиннa особa
_ пiдпpисмець:
диpекTop УзинськoТ Зolil I-III стyпенiв Jф 2 Бoйкo С.B.
Iншri oсoби:
HI
oсTaнню П
Позaплaнoва
Плaнoвa

Пнеб

o BзaГaлl

+ бyлa y перioд з2З.01.20l8 пo 05.02'20l8
Aкт пеpевipки вiд 05.02.2018 Nq з0
Poзпopядний дoкумент вiд 05.02.20l8 j\b 26
викoнaний П, не викoнaний *

П неб Лo BзaГaлl
+ булa y пеpioд з 26.1О.2017

p. пo 27 .|0.2О17 p.
J\l 268

aкт пеpeвiрки вiД 27.10.2017 p.

Poзпopядний дoкyмент вiд 20'05.2017 Ns 42
викoнaний П, не викoнaний *

оTaнЦii вiДпoвiДaютЬ
11 .2

Ta

TA

BиМoГ
yTpиМaння

Пoх(е)ItHих

кpaнlB

ЛaшTyBaнHЯ

Гo BoдoГoнy' кiлькiсть ввoДiв y булiвлto
иTpaTи вoДи нa BнyTpIшHe Пox(е)t(oГaсlHHя Ta кiЛЬКl
Blд

BlДПoBlДaс

2

+

BнyTpl

ППБУ

BиМ

М

2. HaявнiстЬ Ta yTpиMaння пiдpoздiлiв дoбрoвiльноi,
oi тa мiсцевoi пoжеrкнoi охopoни, пoжеrкнoi теxнiки тa

+
12

нних засoбiB пoя(ежoгaсiння

стaттi 61 - 63

. ,(oтpиманtlя BиMoг поrкежtнoТ бeзпеки пiд '1дa збиpа
ки тa збepiгaння зернoвиx i гpубиx кopмiв

бyДiвниЦтвo, pеКoнсTpyКЦlя'

|4.З

ППБУ

+
+

ПеpеoсHaщеНH

Пo

пoжежнoТ безпеки пpи пiдгoтoBцl Ta
Ta lнш]иx BoГF{еBиx poбiт вiдпoвi
IB
нo
пpи
пiдгoтовцi тa пpoвеДеннi
3aхoДи пoжежнoТ безпеки
фapбyвaльниx poбiт вiдпoвiДaютЬ виМoГaМ HopМaTиBHиx
цoкyМеItTlB

пoжежнoТ безпеки пpи пiдготoвцl Ta ПpoBеДенtl
З МaсTикaМи' КЛeЯМи Ta iншими пoДiбни
pеЧoBинaМи й мaтеpiaлaми

14.4

B}tих

oГaМ

t4.5

BeЛЬHo-МoнTaЖниХ

+

poбiт

'IvHКTи

l.l

TI

-'

l.5 глaви

l

эoздiлv VП ППБУ
ПvHКTИ 2.1

+

-2.2B глaви
ППБУ

2 poздiлy VII

пyнкти 3.1 - 3.9 глaви
poздiлy VlI ППБУ

+

еHTlB

пoжежнoТ безпеки пpи пiдгoтoвцl Ta ПpoвеДeнН

пvнкт 21 ooздiлу

ППБУ

тa кaпiтaльний pемoнт пpимiщень, бyДинкt
opуд здiйснЮIоTЬсЯ нa пiдстaвi пpoектнoТ дoкyМeнTaцl
BсTaнoBЛе}toМ

14.2

кTи

+

4. floтpимaння Bимoг пoжеrкнoi бeзпeки пiд нaс пp
них Ta Дiвeльно-мo}ITа)книx
t4.1

1

-t

3

lyнкти 4.1 - 4.48 глaви

+

1 poздiлy

вiДпoвiДaютЬ BиМoГaМ

е}tTlB

VIl ППБУ

+

пyнкт 2 чaстини пеptпoi
этaттi 67 КЦЗУ' Пy}lкTи
2.1 -2.19 ДБн B.1.1-7

+

пyнкт 2 чaстини пеprцoТ

+

lvнкт 2 ЧaсTиHИ пeoшоi
этaттi 67 КЦЗУ' ПyHкTИ
+'| -4.42 ДБH B.l.l-7

пoжeжноТ безпеки y пpoектнiй дoкyментaцi
зaбeзпечення безпечнoi евaкyaцiТ
lв
TивHих Дo
виМoГaM }l

+

пoжежнoi безпеки y пpoектнiй дoкyМенTaЦ
зaбезпечення гaсiння пoжежi Ta ПpoBеДеH
o)ке)кHo-pяTyBaЛЬних poбiт вiдпoвiДaють вимo
енTlB
их
пoжежнoi безпеки y пpoeктнiй ДoкyМ
14.5.6

+

пyнкт 2 чacтини пеptLloi
этaттi 67 КЦЗУ' пyнкTи
5.] - 5.54 ДБH B.1.1-7
пункт 2 чaстини пеpпroТ
этaттi 67 КЩУ' ПyHкTи

14.5.1 3aхoДи пoжeжнoТ бeзпеки y пpoектнiЙ ДoкyМенTaцlI

зaсToсyBaHня

щoДo

Пoя(ежtlo_TеxнlЧtlol

клaсифiкaцiТ вiдпoвiдaЮTЬ BиMoГaМ нopМaTиBних
14.5

Дoкументi в
JaxoДи пoжежнoТ безпеки y пpoектнiй ДoкyМеHTaцl l
щoДo oбмеження ПoшиpеннЯ Пoжежl Мlж
5yДинкaми вiдпoвiДaroтЬ BиМoГaM нopМaTиBttиХ

цoкyментiв

14.5.3 3axoДи пoжежнoТ безпеки у пpoектнiй докyментaЦii

щoДo oбмеження ПoшиpенFtЯ пoжежi в бyДинкaх
вiДпoвiДaютЬ BиМoГaМ HopМaTиBLlИх дoкyментiв

14.5.4

14.5.5

oснoBHиx lн)кеt]еpно-TеxнlЧниx

вiд пoжежi

отaттi 67 КЦЗУ' ПyHкTИ
3.1 - 3.5 ДБH B.1.1-7

6.1

кT

+

| -'/ .19 ДБH

IB

Bикoнання вимoг iн

них

з

I

зaсoб

вiДпoвiДaють

нa II. ЗабeзПечeн Hя TехtloГенноi безпeltи Tа захи

-6.16ДБH B.l.1-7

на об'

нaсeЛeння l Tе

14

+

BиЧaиниx
ПУHкTи

ПyHкTи
B' 1.1-7

1-4Пеpелiку

ння яких зДiйснюсться з ypахyваtlняpr iнrкенеpн
их захоДiв цивiльногo заxисTy

Ь

И

ИХ

lЛЬHoГo

ПКMУ N 6'

iдпyнкт 1.9 ДБH B.I.22006
+

Пpoведeнo iдeнтифiкацiю об'екта пiДвищенoТ небезпeки

п}rнкт 3 Пopядкy

iдентифiкaцiТ тa oблiкy

oб'сктiв пiдвишtенoТ
небезПеки'

ПКMУ N

9s6

3.

ЗДiйснeнo ДекЛaрyBанIrя безпеки oб'ектiв пiДвищеноi

+

пvнкт 9 ЧaсTиьlи пеpшoi
этaттi 20

небeзпeки

КLIЗУ, Пopядoк
цeклapyвaння бeзпеки
эб'сктiв пiДвиЩeнoТ
небезпеки,

Пpовeдeно oбoвlязкoвe сTpaхyBaHня

9s6
+

цивlЛЬнo

пyнкт

1

ПКМУ N

\
Пopядкy

ПDoBеДеtlнЯ

oстi сyб'сктiB ГoсПoДapЮBaння

oбов'язковoгo
стpaxYвaння цивiльнoТ
вi

PoзpQблeнo ПЛани лoкaлiзaцii та лiквiДацii на слiдкiв авapi
oб' ектах пiдвищенoi нeбeзпеlси

+

+

зaхисTy

виtIикHення аBа ll
нaсеЛення
Opгaнiзaцiя та зaбезпeчення евaкуaцiйних захoДiв

повi лaльн

oстi.ПКMУ

'.l l788.пyнкт 4.9.5 ПTБ
пyнкт 10 чaстини
першoТ стaттi 20,ПyHкT
2 чaстини пеpшoТ стaттi

Зaбезпeченo пpаЦiвникiв об'скта засoбами кoЛeкTиBtIoГo

. Pозмiщeно iнфоpмaцiю про зaхoДи безпeки та вiДп

л

l30 КЦзУ, стaття 1 l ЗУ
N 2245
ПvtIкT 2 чaстинlа пеpшoТ
cтaттi 20 КЦЗУ, ПКMУ
N 1200, пункти 4.З,4.6
ПTБ
lvнкт 3

+

ЧaсTL4НИ пеpшoТ

:тaттi 20 КЦЗУ
Ivнкт 4 ЧaсTиHи пеpшoТ

+

этaттi 20

KЦЗУ, чaстинa 9 стaттi
33 КЦ3У
+

Cтвоpенo об'сктoвi фoрмувaння цивiльнoгo зaхисTy
eобхiднy Для iх функцiонyBaння мaтерiaльнo-технiuнy бaзy
Пeчeнo

ченняп{

гoтoвнiсть Taких фopмyвaнь Дo

П

ДiЙ

П

Cтвopенo ДисПеTчeрську слyжбу нa oб'с ктi пiДви

1. Здiйснeнo нaBЧання пpaЦiвникiв з П}lTанЬ ци BlЛЬнo

+

lvнкт 6 ЧacTИHИ пеpшoТ
:тaттi 20
КЦзУ, ДoДaтoк 1 дo
\4етoдики
lDoГHoзуBaHHЯ
пvнкт 8 ЧaсТИHИ пеpшoТ
этaттi 20 КЦЗУ, сTaTTЯ

+

ахисTy' y ToМy нислi пpaвиЛаМ Tеxнoгеннoi бeзпеки

40

КЦзУ, ПКМУ N
ПКMУ N 444

443.

12. Пpoвeдeно об'сктoвi тренyвaння
ЬнoГo

i нaBчaння З

ПиTаtI

N

+

ПvHКT 1 1 чaстини
пepшoТ cтaттi 20

КЦзУ, пyнкти 5,

б

Пopядкy зДiйснення
HaBЧaнHя нaсеЛеHня

Дiям y нaДзвичaйних

ситуaцiяц, ПкMУ N 444
ryнкт 12 чaстини

+

Зaбeзпeчeння aвaрiйrro-ряTyBaЛЬнoго oбслyгоByBaн

rеpшoТ отaттi

сlсгiв госпoДaрюBaння

20тa стaття

4. Забeзпeчення ДoTриMarrня BиMoГ закoнoдaBстBa

щ
BикopисTaIIня
yTpиMaIrня,
oблiку,
збepiгaння'
oрeння'
констpyкцii зaxисних спopуД циBiЛЬнoГo заxисTy

l33KЦзУ

этaття32, пyнкти l5,16
чaстини пеoшoТ стaттi

+

КЦзУ, нaкaз МHC N
553, пyнкт 24 ПКМУ N
20

25з

5. Cтвopенo oб'сктoвий мaтеpiaльний

+

резеpB

пoбiгання та лiквiДaцii нaслiдкiв наДзвичайних сиryaцiй

ПУнкT 18 чaстини
пеprшoТ стaттi 20
КLIЗУ, стaття 98 КЦЗУ,
aбзaц шoстий пyнктy 4

Пopядку ствopення

i

викoDисTaння

мaтеpiaльниx pезеpвiв
Для зaпoбiгaння.
лi квiдaцiТ нaдзвичaйних
ситvaшiй теxнoгеннoгo i
пpиpoДHoГo xaрaкTеpy
l-гa

6,

Bпpовадэкено нa

oб'сктi

Тx нaолiдкiв,

lш зов

пiДвиЩeнoT небeзп

+

ЭTaTТЯ 53

ПКMУ

КЦзУ

BToIt{аTизoванy сисTeN{y рarrHЬoгo BияBЛення lIаД3BиЧaин
тa сисTеrиy oповiщення Til забeзпеченo

тнiсть
l7. Зaбезпечeнo Bикoнaння BиМoГ зaкoноДаBсTBa щoДс
oхopoни )I(иTTя люДeй на BoДних oб'сктaх

+

Пoяснення Дo Пo3нaчeнЬ' BикopисTaних y пepелiку ПиTaнЬ

Taк' Bикoнaнo' ДoTpиМaHo' BlДПoBlДaс' ПpисyTHe;
_ нi, не Bикoнaнo, }rе ДoTpиMaHo, не вiдпoвiДaе, вiдсyтнс;
_ не BиMaГaсться вiд сyб'ектa ГoсПoдap}oBaння (фiзиннoi oсoби _ пiДпpиемця)/oб'сктa, щo

-

<<Taк>>

(нi)

(IIB)
(IIП>

oПиC
BияBЛeних

ЛЪ

з/п

1

Hоpмaтивно-пpaвовий акT' BиMoги
якoгo Пoрyшенo
Пoзнaчeння
pеквiзити tlopми
нoрMатиBнo(пyнlст, стаття)
праBoBoГo aкTa
пy}iкTи 1.1, |.4

глaвa

1

тaб. A.
2.

poздiлy V,

l, л.7,лlл

'7.з.

ПyнкT |.2,глaвaI,
poздiл V,
тaб. A1, пyнкт 7.3

З

лункт 2.1'7,

HAПБ A.0l.00l-2014,

4

1

fieтaльний oПис BияBЛeнoгo ПopyшеtlHя

Hе викoнaнo МoНTaж B ПpиМlщеннЯx шкоЛи

aBToМaTиЧн ol

сисTеМ и ПpoTиtlo)ке)кн oГo зaxисTy

ДБH B.2.5-56.20114

HAПБ A.01.001_2014'
ДБH B.2.5-56:2014
HAПБ A.01.001-2014

глaвa2,
pоздiл III
IIytIкT 1.20 глaвa
poздiл IV

lшенЬ

HAПБ A.0l.001-2014

Haвчaльний зaкЛaД не oблaДнaнo cИсTеМoЮ ПеpеДaBaннЯ

TpиBo}I(ttиx спoвiЩень 2-ro тилу

Hе ДемoнтoBaнo ГoptoЧе oзДoблення З вищoЮ Пoжежнoю
небезпекoю нiж Г2, B2, Д2, T2 в кopидopax ПеplxoГo Ta
He викoнaнo зaмipи oПopу iзoляцiT l ПеpеBlpкy сПpaцЮBa}tня
пpилaдiв зaxисTy елекTpИЧних Меpе)l{ Ta еЛеКTpoyсTaнoBoк
Blд Ko

Гo зaМКHеHHЯ

5

ПyI{кT 1.21 глaвa

1

poздiл IV

Пoстaнoвa

6.

7

HAПБ A.01.00l-20l4

пytlкT 16 poздiл II
rlункт 2.З.,
ГЛaBa2',
poЗдiЛ III.

пyнкт 2.3.,

8

ГЛa&a2.,
poздiЛ III.

пyнкт 2.15.,

9.

глaвa2

l0

poздiл III
ПyнкT 2'22, глaвa2
poздiл III

11

Пy[IкT 2.З7,

глaвa2
poздiл III

12.

КMУ

Ns 444 вiд26.О6.201З
HAПБ A.01.001-2014

HAПБ A.01.001-20l4

Bикoнaнo пеpeвipкy нaяBHиХ пpистpoТв блискaвкo
ЗaхисTy вiдпoвiДнo Дo виМoГ ДсTУ Б.B.2.7-38:2008
"IНженеpне облaднaння булинкiв i спopyл. Улaштyвaння

блискaвкo зaxисTy бyлiвель i спopyд''

Ta вiДпoвiДaльнoю oсoбoю Hе пpoйденo
тa пеpeвipкy знaнЬ з ПиТaHЬ пoжежнoТ безпеки y

Кеpiвникoм
нaBЧaI{ня

BсTaнoBЛенoМy ПopЯдкy

Hе

BсTaнoBЛенo пpoтипoжежний

ЛЮк ДЛЯ

пoкpiвлю з Ме)кeЮ вoгнестiйкoстi не мeнше ЕI 30

нAПБ A.0l.001-2014

ПpимiщеннЯ
П

poTиПo)кe)к}l

и I\4и

еЛектpoщитoвoТ
ДBеpиМa

}tе

BиХoДy

HA

oблaднaнo

HАПБ A.0l.00|-2014

He пoфapбoвaнo стaцioнapнi зoвнitпнi пoжeжнi сxoДи

HAПБ A.01.001-2014

Hе зaбезпечeнo шкoЛу aДpесНИM вкaзiвникoм (нaзвa вулицi,
нoМеp бyлинкy), BсTaНoBиTи йoгo нa фaсaдi aбo iнtl_tиx
виДних мiсцяx i oсвiтлювaти у темний чaс Дoби
Зaхapaщенo дpУrий eвaкyaцiйний виxiд з aктoвoТ зaли

FiAПБ A.0l .00l -20l4

ПКМУ

меблями тa lзHиMи МaTе

J\9 819

вiд2З )кoBTIIЯ
201З p кПоpядoк
п. 10

Hе

И

Biдпoвiдaльнoю oсoбoю З ПиTaнь цивiльнoГo зaxИсTy
пpoйдено HaBЧaHHя Ha Кypсaх цивiльнoгo зaxис\y.

Hе

ПpoBеДенl{я нaBЧaннЯ
кеpiвнoгo скЛaДy Ta

фaxiвцiв, дiяльнiсть
яких Пoв'язaнa з
opгaнiзaцiею i
зДiйсненням зaxoДiв з
пиTaнЬ цивiльнoгo
зaХисTУ)

ПЕPЕЛIк

ПиTaнЬ щoДo зДiйснення за дiями.(бeзДiяльностi) пoсaдових oсiб, yПogцoBa)кениx
нa зДlиснeння ПeрeBlpКи
(зaпoвнtoстЬся BикЛIоЧнo кеpiвникoм сyб'сктa ГoсПoдapЮBaння aбo yПoBнoBaЖеHoЮ HИМ oсoбoю)
Лb

зlп
I

2

J

Питaння, щo пiДлягаюTь кoHTрoлю з бокy
сyб' скта гoсПoда рtoвaння
Пpo ПpoBеДеHI{я плaнoвoi пеpевipки сyб'сктa

гoсПoДapюBaння писЬМoBo ПoПepеДкеHo Hе Менше
нiж зa 10 кaлендapниx Днiв дo if пoн aTкy
ПoсвiДчeння нa пpoведенНЯ пеpeвipки тa слyжбoвi
пoсвiд.rення, щo зaсвiДЧyЮTЬ oсiб, щ6 ПpoвoДЯTЬ
пepевipкy' пpед'явленo
Кoпiю пoсвiДчення нa пepевipкy HaДaнo

Tак

t{i

T{B

нП

+

05.04.2001
Jф 877
ЧaсTИHa 5 стaттi 7, cтaття
10 ЗУ вiд 05.04.200'7 Л9 B77

+

ЧaсTинa 5 стaттi 7,
aбзaци тpетiй тa ruoстий
отaттi 10 3У вiд 05.04.2001
ЛЪ 877
ЧacTИHa 12 cтaттi 4
ЗУ вiд 5'04.200'7 Л9 877

+
4

5

Пеpeд ПоЧaTкoМ зДiйснення пеpевipки oсoбaм И' Щo
зДiйcнюroть пеpeвipкy, Bнесеlto зaПис Пpo пеpевiркy
Дo вiДпoвiДнoгo )куpнaлy сyб'сктa ГoсПoДapЮBaнHЯ
(зa йoгo нaявнoстi )
Пiд чaс ПoзaПJlaнoBoТ пеpевipки з'ясoвyвaлися Лише

тi

пиTaHнЯ' неoбхiДнiсть пеpевipкИ ЯКИX сTaЛa
пiдстaвoю для iТ здiliснення. У пoсвiДченнi Ha
здiйснення пoзaплaнoвoТ пеpeвipки зaзHaЧeНo
ПиTaння, щo с пiдстaвoЮ ДЛЯ здiйснення тaкoТ
пеpевipки

Hopмaтивне
обгpYнтYвaння
ЧaсTинa 4 cтaттi 5 ЗУ вiд

*Д

4-

чacTИНa 1 стaттi 6 ЗУ вiд
5.04.200'l
J\! 877

N}

нol

ня

aбо за

Пoяснeн

l(и

eнoгo aкTа'

Tа

П

Oпис пoяснeнЬ' зaуBa)кень aбo зaпеpеЧrнЬ

ЗlП

Цей aкт ПеpеBlpки cкЛaденo y Двox

з Я кИx BpyЧaсться кepiвнику (влaсникy)
осoбi,aдpyгий_з aЛишaeTьсЯ в opгaнi ДсHс Укpaiни'

Пpи мipникax, oДИH

сyб'сктa ГoсПoдaploвaння aбo yПoвttoвaженiй ним

пoсaДoвi oсoби якoгo зДiйснюBaли зaxiд деpжaBнoГo нaГJIяДy (кoнтpoлro).

Пiдписи oсiб, якi бpали yЧасTЬ y пеpeвipui

Дснс УкpaТни:
PB
Бiлoцopкiвськoгo
iнспектop
ГoловниЙ
oблaстi
y
ГУ ДCHC Укpaiни Киiвcькiй
пiДпoлкoвник олyжби цивiльнoгo зaxисту
ПoсaДoвi oсoби oрганy

П.B. }toстик
(ПIБ)

(пocaлa)

пiД час
Посадoвi ПoсaДoвi та/aбo yп oBнoBa)кeнi oсoби сyб'скта гoсПoДaploBaння, iнrшi oсоби, пpисyтнi
здiйснення зaхoдy:

С.B. Бoйкo

Диоектop Узинсьtсo Т ЗoшI I-III ст. Jф 2
(пoсaдa)

У зиHcЬкol зoll]

&t

шfl0ltAl'lll

Пpимipник цЬoГo aкTа Пepевipки отpиманo ''
Диpектop

(ПIБ)

3Aгf,Лgf,0008lтШя

BIlя

к0д

в

С.B. Бoйкo

I-III cт. Ns 2

(ПIБ)

(пoсaлa)

Biдмiткa пpo вiдмoвy пiдписaння/oтpимaння (неoбxiдне пiдкpеслити) пoсaдoBиMи тa/a6o yПoвHoвa)кeHиМи

ПеpеBlpКИ-

oсoбaми сyб'eктa гoспoДaploBaння цЬoГo aкTa
Примiтка. У випалку HaяBHoстl

в

гpиф
aктi вiдoмocтeй, tцo стaIIoBлять службoвy aбo дeprкaвttу тaсМI'lицю, йoму мoжe бути пpисвoснo вiдпoвiдний

cекpетнoстi aбo oбмerкення дoстynу

пЕPЕЛIк

[IopMаTиBнo-Пр aBoBиx актiв тa нopMаTиBtlиx Дoкyментiв, вiДповiДно Дo яких
Я
п
ПиTaHЬ
П
с
N з/п

Hазва пoрпtатпBlto-прaBoвoгo

Пoзпaчеппя

актa

Btlд ltoрll.l!lтI| BIl o-п рaBoBoгo
актa та tlaзBa opгalrv

ltopпtaтиBlloпрдвoDoгo aктa

А

I

I

l.l

]У N 877

t.2

КЦзУ

l.з

JУ N 2245

2

oб'екти

щеlloi tlобезпски"
вiд впли

t

2.1

1кМУ N 956

11

lкМУN

1043

ПкMУ N

5

2.5
2.4

lкМУ

N 564

4

3

3акottи У
осtloвtli зaсaди дор'(aBlioгo llаглялу (кotlтpoлю) у сфоpi

Укрaillи
{oдекс

Кодекс цивiльtloгo зaхисry УкpaТtrи

T,4

датa тa ПoПtер шoрпtaтиBIlo-

]aкoI; Укpaiгtи

Mirriст

У
Кaбirrcтy
lи

(nитерii. зa якими oцiltюсться ступillь pизикy вlд

Пoстaltoвa Кабiнсту Mil riстpiв

Iипoвe пoлorкgгtliя прo вtдoм'ly пorкeжHy oхopotIv

loотaнoвa Кaбiнетy Мiнiстpiв

rpoвадrксl lttя гoсп'oдаpськoi дiяльl toстi та визttачасться
:enioдичltiсть здiйсllcttrtя плаtloвих захoдiв дeDжaвltoгo
пагпялv (контnолю) v cdleni тeхlloгcннoi тa пoжe]щ!o!]б9д]9щц

-lnnq поr rllvtlкttiоtlvпяltllя лo6noвiльrloi пo'(eжIIoi oхoDol lи

УкpаТltи

УкnaТttи

Кaб

М

вiд 27 гpvдrlя

20l7

р.

N l04З

2.5

ПкМУN

Пopядoк i пpaвилa пpoвeдеttrtя oбoв'язкoвoгo стDaхvвaння
цивiльгtoi вiдпoвiдaльнocтi сvб'eктiв гoспoдapюваltня зa
дкодv. яка мoя<e бvти зaпoдiяlta пorксrками тa авaDiями на
эб'сктaх пiдвишсlloТ lleбeзпеки- включaючи
пo>кеrкoвибvхottебезпе.tlli oб'скти тa oб'rкти. гoспoдaDська
пiяльнicть пa якиx мorке пpизвсcти дo авapiй eкoлoгiчttoгo i
:аlliтanнo_eпiлeмioлoгiчl roгo хaDaKтeDv
Пopядoк зaбезпeченltя паселеrlня i працiвпикiв фopмyвaнь тa
эпецiaлiзoвallих cлул<б цивiльгtoгo зaхистy зaсoбaми
ittдивiдуaльнoгo заxистy" пpилaдами paдiaцiйltoТ та xiмi'lнoi
ooзвiдки- дoзимeтDичI loго i xiмi.tltoгo кol lтрoлю
Пenелiк oб'сктiв тa oкDсМих тсnитooiй- якi пiдлягають
пoстiйttoмv та oбoв'язкoвoмv llа дoгoвiptliй oсlloвi
эбслyгoвyвaltttю дсlэ>кaвllими аваDiйlto-Dят\rвaл ьttими

1788

2.6

ПкМУN

2.1

ПкМУN l2l4

2.8

ПКМУ N 775

2.9

ПкМУ N 44з

1200

Укpаittи
Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстpiв
Укpairrи

зiд l 6 листoпaдa 2002 p-N

Пoстattoвa Кабiпeтy Мiнiстpiв

вiд l9 cорпшя 2002 p.

N l200

вiд 04 cepпня 2000 p'

N l2l4

l

788

Укpailrи

Пoстaнoвa Кaбirrету Мiнicтpiв
Укpailtи

олvrкбaми

loрядок cтвoрollпя i викoристаl'ttlя мaтepiальttих pсзсpвiв для Пocтaltoвa Кaбiнeту Milricтpiв
laпoбiгaння. лiквiдацii lrадзвичайrtиx ситyaцiй тeхнoгeннoгo i Укpаit tи
'lDиDoДIloгo хаDактеDv тa iх ltаслiдкiв
loстal toвa Кaбirlcту Мilliстpiв
lopядoк пiдгoтoвки дo дiй зa призtlaчcнltям opгaнiв
/пnяRп|IlIIя та сип IIиRlльlloго

2.10

lКMУ

]итvauIях

llаДзвичaйlIих loстartoвa Кабilrетy Мiнiстpiв
Укpаittи
lостaltoвa Кaбrrrету MilIicтpiв
l lя та tDylщцillhQpщуlq!щ
},

2.11

IКМУ N 787

loрядoк yтвope

2.12

lкМУ

ГIopядoк викoDистaпtlя зaхисllих спopуд цивiльlloгo захиcry
'цивiльlloТ oбopotlи) для гoсподаpських. кyльтуpllиx тa

Укpаitrи
Пoотаtloвa КaбitIcту Мlнiстpiв
УкpaТlrи

2.|з

lкМУN

ll

roбvтoвиx пoтoсб
Пoлorкeння пpo сдину дeржaвшу систeмy цивiльttoгo зaхиcтv

ПoстaI.toва Кaбirrсту

214

lкМУN

6

215

ПКМУ N 729

2.16

ПкМУ N 84l

Il t.tя "

зa вда

l

t

lиR]ЛьI]oгo зaхиcтv

N 25з

Пpo затверДжeгtня пepeлiку oб'сктrв' tцo llaЛeжaть сyб'сктам
:oспoдаpюBaIIttя, пpoeктyBalll.lя яких здiйcr'tюсться з
y'paХуBaI]lIяN,l вимoг it tlкoltеpl'lo-тсхt l iчl lиx зaхoдiв цивiл ьl loгo

]aхистУ
Пopядoк opгarIiзaцiТ тa прoведвltlIя пpotllесiйr'roi пiдгoтoвки.
пiдвицeння квaлidliкaцii oсtioвних пpaцiвникiв пpoфссiйниx
апаniйно_nятvвшьниx слvrк6
Прo зaтверД>кeltlrя Пoрялку пpoвeдеIIl1я eвaкyaЦlТ у paзl
3aгpoЗи BиIIикtlcllня aбo виltикl lеlttIя HaдзBичaйних ситyaцiй
гeхHoгctIнoгo тa npиpoдlIoгo хаpактсpy
aТП rrll

3

20l5

p.

N 775

зiд 26 чepвня

20l3

р. N 443

зiд 26 чоPвшя

20l3

p. N 444

/кpaТttи

захистV

lopядoк здiйсtlettllя пав.lattttя tlаcелetltIя дiям

N 444

зiд 30 вeрecня

Bl aкти та ll

Мirliстpiв

Укpаirrи
Пoстаttовa Кaбirreтy Мilriстpiв

зiд 09 жoвтня 201 3 p'

N 787

зiд 25 беpсзня 2009 p. N 253

зiд 09 сrчlrя 2014 p.

N

ll

зiд 09 сiчкя 20l4 p. N 6

Укpаirlи

Пoстаltoвa Кaбiнету Мiнiстpiв

вiд 02 >кoвтня 20l3 p' N 729

УкpaТttи
Пoстаttoвa Кaбirleтy Мiнicтpiв

Укpaittи

мllтllBlll дo

MeПти

МНС УкpaТrrи

3.1

HAпБ Б.03'00l-2004

Типoвi ltooми Itался<lloстi вoгttсгaсllикiв

Haкaз

з.2

ППБУ

.Iрздддaцрrrtcrц-l1o_'

'laкaз МBC Укpaiни

3.з

Пpaвилa yЛaштувaIlПя
cиcтeМ рaнl.lЬoгo
BияBлrIlня

{aказ

MHС

з.4

lpавила oxooollи яtиття людсЙ на вoдrlих oб'eктaх Укpaiпи
1paвилa oхopoгlи
киТтя людeй нa BoдI{их

-laкaз

МHC Укpailrи

y Мiш'юстi
29 квiтtlя 2004 p. зa N
r53

Yхpзrщ

УкpаTши

r!д'.]Q

гpyдIд2ol4p, N ]41i,

lаpеестpoвaний у Mirl'юотi
Укpaillи 05 бcpcзrrя 20 l 5 p' зa
ч 252/26697
зiд l 5 тpaвпя 2006 р. N 288,
lapсeстpoвattий y Мill'юстi
/кpairrи О5 липня 2006 p' зa N

785/t2659

rб'сктax

riп o? гnwпllс ]ooI n N ?7?

lapeсстpoвallий y Мiн'юстi
Укpairrи 0l лютoгo 2002 p. зa
\ 9sl6383
iiд l5 s!pцIц_2007р' N 557'
}apссстpoBalIий y Мirr'юстr
Укpaiuи 03 воpссlrя 20()7 p. зa

3.5

.]TБ

ЦрздцдejqхtщIqrrЦQi'бфпeки y-с4рp_i _цивiл ьrroтo захцqтy- l]а
riдпpисмствax. в opгашiзaцiях- vстаtloваx та пa пебезпсчllиx
геpитopiях

Jaкaз МHC Укpairrи

J'о

Иетoдикa
rpoгнoзувalrltя

\4етoдикa пpoгttoзувal tl tя l laсл iдкiв виливу (викидy)
teбсзпечl.lих хiмiчttих pcчoвиtl пpи аваpiяx tlа пpoмислoвиx
)б'сктax i тDaIIспopтi

Haкaз

5.1

Иeтoдикa
)пoстeprя(rнь

V'lстoдика спoстсpсrксllь шloдo oцitlки paдiaцiйttoi та xiмiчtloi

Haкaз

МHC Укpail.lи

зrд О6 сорпrlя 2002 p'

3.8

[нстpyкцiя з триBaлoгo
збеpiгaння

lllстрlrкцiя з тривaлoгo збсрiгзllItя зaсoбiв paлiаuiйlloгo та
кiмi.rtloгo зaхисlv

Haказ

МHC УкpaТни

вiд l6 гpудпя 2002 р' N 330'
зapесстpoвaltиi.i y Miн'rостi
Укpaitlи 04 бсpсзlrя 20О3 р. за

з.9

[нстpукuiя шoлo
/тpиМaнllя зaхисниx
rпopyд

lllстnvкuiя uloлo vтDиМaIlllя заxисllих спoovд цивiльltoi

Haкaз

МНC Укpailrи

Прaвилa l{aдatlня

Пpaвилa t'tадаllня тeхltiчниx )lмoв дo iпх<еrIеpнoгo
забезпе.tенllя oб'сктa бyдiвttицтва Lцoдо пorIссrlttroТ та
гехtroгеttlloТ бeзпeки

ХHo

MHС, Мiнaгpoпoлiтики

Vlitteкoнoмiки, Мiшeкoлoгii

\

1006/14273
зiд 27 бcpезпя 200l p. N
7 3 /82/ 64 / |22' зapеeстрoвar.rий у
\4itr'юстi Укpаiши l0 квiтtlя
200

эбстar loвки

l

p. за N з26155 l 7

N l 86,
]арсссТpoвallий у Milr'юстi
Укpaitlи 29 сepпrrя 2002 p' за N
708/6996

N 179/7500
э6onottи v миDllий чaс

вiд 9 жoвтlrя 2006 р. N 653.
]apеeсТрoBаltий у Мirr'юстi
Укpailtи 02 листoпа.la 2006 p.

N l l80/l3054
вiд l4 лиcтoпадa 20l3 p. N
1]_!, зapeсстpoвallий y
Mitt'юстi Укpaiм22
зa

3,10

гехнiuних yмoв

Haкaз Millicтcpствa oбopoни
УкpaТпи

Iиcтoпaдa 20 l з p. зa N

t988/24520
3.1 I

F{aкaз,(epжaтoмpeгyлювaння,

Iлaн peaгувaння нa
laдiauiйнi aвaрii

vIHс

tiд l7 тpaвня 2004 p' N 87/2l 1,
taрeеcтpoвaний y Мiн'юcтi
Укpaiни l0 uеpвпя 2004 p. зa N
72019з19

з-|2

цБHв.l.l.7_20l6

3.1з

цБFI B.l.2-4-2006

з'],4

t{AПБ B.01'057_
2006/200

цepжauн;

фiueльнi ltopми.

Пorкeя<на бeзпeкa oб'сктiв

Haкaз Мirlpeгiol'rу Укрaiни

зiд

3l

жoвтня 2016

n.

N 287

5уДiвниuтвa

l{opМи

зaxoди

Укpafuи
Мiвaгpoпoлiтики,

МHC

зapeeстpoвaний y

Укрairrи 05 квiтIlя
за N

3l3/l3580

