ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 3 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ1Й УКРА1НИ
ФАСИВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ ДСНС у КШВСЬКШ ОБЛАСТ1
08500, Кшвська область, м. Фаспв, пров. Клубний, 1,5-35-11

АКТ
складений за результатами проведения планово! (позапланово'О перев1рки щодо
додержання суб'сктом господарювання вимог законодавства у сфер! цившьиого
saxHC'iy, техногенно! та пожежноУ безпеки

_______________________ ФНВК «ДНЗ-ЗОШ I-C T .

№ 1 1 » _________________________________

(найменування юридично! особи (та або його в1докремленого пщрозд1лу) або пр1звище, 1м'я та по батьков! ф 1зично1 особи - пщприемця)

1дентиф1кащйний код юридичноТ особи 20627735
або реестра1.ййний номер об/пково! картки платника податк1в ф1зично1 особи - п1дприемця, або
сер1я та номер паспорта (для ф1зичних oci6, як1 через cboY рел1г1йн1 переконання в
установленому порядку в1дмовилися В1д прийняття реестрацтйного номера обл1ково\‘ картки
платника податк1в та повадомили про це в1дпов1дний контролюючий орган)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ,Ки 1вська обл. м. Фастгв вул. Т1това, 95
(м1сце знаходження, телефон)

Перев1рено: територ1ю, буд1вл1 та прим1щення ФНВК «ДНЗ-ЗОШ 1-ст. №11» Ки 1вська
обл. м. Фаст1в вул. TixoBa. 95
_(найменування o6’eKriB юридично'1 особи або ф1зично1 особи - пцприемця, ix Micue знаходження, телефони)________________________________

CxyniHb ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного
ризику в1д провадження господарсько! д1яльност1 у сфер! техногенно! та пожежноГ
безпеки —
Загальна 1нформац1я про проведения перев{рки:
Розиорядчий документ щодо зд1йснюваио1 перев1рки
Тип зд1Йсиювано1
иерев!рки
Наказ в1д 04.06.18р. N 588 , виданий ГУ ДСНС у КиТвсьий обл..
планова;
+ позапланова
Посвщчення на перев1рку в1д 04.06.2018 N 3611
Строк проведения перев1рки
Початок перев1рки
Завершения перев!рки
19
06
2018
09
00
20
06
2Ш8
10
00
число м1сяць
p iK
години хвилини число м1сяць
р1к
години хвилини
Особи, як1 беруть участь у ироведеин! перев1рки:
Посадов! особи ДСНС УкраТни або п територ1ального органу;
Пров1дний 1нспектор Фаст1вського PC ГУ ДСНС у Ки1вськ1й облает! лейтенант служби
цившьного
захисту
Будовий
Артем
Валер1йович
Посадов! та/або уповноважен! особи суб'екта господарювання (об'екта перев1рки) / ф1зична
особа
п1дприемець______директор
НВК
Котляр
В.О._________________________
(посада, пр1звище. 1м'я та по батьков!)

iHUii особи;
(посада, пр1звище, 1м'я та по батьков!)

Дан! про остаиню перев1рку:

Планова

Позапланова
П не було взагал!
+ була у перюд 3 09.11.2017
по 09.11.2017
Акт перев1рки в1д 09.11.2017
N 142
Розпорядчий документ тд 17.05.2017
N 31 виконаний П , не виконаний +

П не було взагал!
П була у пер1од з □qoqdddd
по DODQaODa
Акт перев1рки в1д □QOODaaoN П □ □ □
Розпорядчий документ вщ П ПО П.П П П П
N П П П П виконаний П , не виконаний П
ПЕРЕЛ1К
питань щодо проведения перев1рки
Так Hi НВ НП
N з/п
Питания, що пщлягають перев1рц1

Нормативне
обгрунтування

Частина I. Забезпечення пожежно 1 безпеки
+
1. Орган1зац1йн1 заходи щодо забезпечення
пожежно! безпеки
+
пункти 2 - 8 . 10 роздшу
1.1 |Наявн1сть на об'ект! розпорядчих
TI ППБУ
1документ1в та 1нформащйних покажчиюв з
питань пожежно! б е з п е к и __
+
ПУНКТ 14 рОЗД1ЛУ II
1.2 [На п1дприемств1 створено СПБ
ППБУ
пункт 12 розд1лу 11
1.3 |На пiдпpиeмcтвi створено добров1льну
ППБУ
пожежну охорону та утворено ножежнорятувальний п1дрозд1л
+
пункти 17-19 розд1лу
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежноТ
П ППБУ
резпеки та проведения виховноТ роботи,
]стрямованоУ на запоб1гання пожежам
+
пункт 9 роздшу 11
2. У буд1виицтв1 та иа виробництв!
ППБУ
застосовуються матер1али та речовини з
визначеними показниками щодо пожежно!
небезпеки
+
пункт 11 розд1лу 11
3. Забезпечено дотрнмання прац1вниками
ППБУ
об'екта встаиовленого протипожежного режиму
+
пункти 2, 4, 5 статт! 57
4. Наявн!сть декларац1¥ вщновщност!
КЦЗУ
матер1ально-техн1Чно1 бази суб'екта
господарюваиня вимогам законодавства з
питань пожежно! безпеки
пункти 15, 16, 20
5. Проведено 1нструктаж1 та проходження
зозд1лу II ППБУ
навчання з питань пожежно! безпеки__________
+
пункти 1.1 - 1.21 глави
6. Забезпечено протипожежний стан утримання
розд!лу 111 ППБУ
____
____ ___
т е р и т о р й ^ __ ____
+
пункти
2.1 - 2.22 глави
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
2 poздiлy 111 ППБУ
буд1вель, прим1щень та сноруд
пункти 2.23 - 2.37 глави!
8. Забезпечено протипожежний стан утримання +
2 розд1лу 111 ППБУ
шлях1в eBaKyauii i виход1в___________________
+
9. Стан утримання 1нженерного обладнання
+
пункти 1.1 - 1.24 глави
9.1 Електроустановки (можлив1сть ix
1 розд1лу IV ППБУ
застосування, монтаж, наладка та
експлуатац1я) в1дпов1дають вимогам
нормативних документ!в
+
пункти 2.1 - 2.18 глави
9.2 Системи опалення та теплов! мереж!
в1дпов1дають протипожежним вимогам
2 розд1лу IV ППБУ
стандарт1в, буд1вельних норм та 1нших
нормативних акт1в__________________

9.3

Системи в ен т и л я щ ! i К0н д и ц 10н у в а н н я
n oB ixp n в 1дп ов 1даю ть протипожежним

+

пункта 2.18 - 2.21 глави
2 розд1лу IV ППБУ

в и м о г а м н о р м _________________________ ___

9.4

Газове обладнання в1дпов1дае
пункта 4.1 - 4.4 глави 4
протипожежним вимогам норм
розд1лу IV ППБУ
+
9.5 Системи канал!зацп та см!ттевидалення
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
в1дпов1дають та експлуатуються в1дпов1дно
розд1лу IV ППБУ
до вимог протипожежних норм
10. Наявн1сть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засоб1в зв'язку
10.1 Буд1вл1, прим1щення та споруди обладнан!
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами
розд1лу V ППБУ
протипожежного захисту (системами
пожежноТ cHrHaii3auiT, автоматичними
системами пожежогас1ння, системами
опов1щення про пожежу та управл1ння
евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
централ1зованого пожежного
спостереження) (дал! - АСПЗ), засобами
зв'язку в1дповщно до чинних нормативноправових акт1в
+
10.2 АСПЗ обслуговуються в1дпов1дно до вимог
пункт 1.4 глави 1
___
нормативно-правових акт1в.__
розд1лу V ППБУ
11. Наявнкть та утримання систем протипожежного водопостачання
+
11.1 Системи зовн1 шнього протипожежного
пункти 2.1, 2.3 глави 2 i
водопостачання, насосн! станцп
1розд1лу V ППБУ
в1дпов1дають та експлуатуються в1дпов1дно
до протипожежних вимог
+
11.2 Улаштувания та утримання внутр1шнього
пункт 2.2 глави 2
протипожежного водогону, к1льк1сть
розд1лу V ППБУ
f
ввод1в у буд!влю, витрати води на
внутр1шне пожежогас1ння та к1льк1сть
струмин в1д пожежних кран1 в в1дпов1дае
вимогам буд1вельних норм
+
12. Наявнкть та утримання пщроздш!в
пункт 7 роздшу I, пункт!
Чобров1льно1, вщомчо! та мкцево! пожежно!
12 роздшу П. пункти 3.11
охорони, пожежно! техн1ки та первинних
- 3.26 глави 3 розд1лу V 1
засоб1в пожежогасшня
ППБУ. C T a n i 61-63
1
КЦЗУ
+
13. Дотримання вимог пожежно! безпеки пщ час
пункти 8.1.1 - 8.5.18
збирання, переробки та збер1гання зернових i
ПАПБВ.01.057грубих корм1в
2006/200
\\4. Дотримання вимот пожежно! йезпеки пщ час
4Ь о зш л \1 1 Ш 1 ^
проведения вогневих, фарбувальних та
буд1вельно-монтажних po6iT
14.1 Нове буд1вництво, реконструкц1я,
+
пункт 21 розд1лу II
переоснащения, реставрац1я та кап1тальний
ППБУ
ремонт прим1щень, будинюв, споруд
зд1йснюються на п1дстав1 проектноТ
документац1Т, яка затверджена у
встановленому порядку
\
■1
................—

.......

проведенн! зварювальних та 1нших

поздглу VII ППБУ

вогневих po6ix в1дпов1дають вимогам
нормативних документ{в___________
+
пункти 2.1 - 2.28 глави
14.3 Заходи пожежно! безпеки при п 1дготовц1 та
2 розд1лу VII ППБУ
проведенн! фарбувальних po6ix
в1дповщають вимогам нормативних
документ1в__________________________
+
пункти 3.1 - 3.9 глави 3
14.4 Заходи пожежноУ безпеки при п1дготовц1 та
розд1лу VII ППБУ
проведенн! робот з мастиками, клеями та
1ншими под1бними горючими
речовинами й матер1алами в1дпов1дають
вимогам нормативних документ1в
+
пункти 4.1 - 4.48 глави
14.5 Заходи пожежно! безпеки при п1дготовц1 та
4 розд1лу VII ППБУ
проведенн! буд1вельно-монтажних роб1т
в1дпов1дають вимогам нормативних
документ1в
+
пункт 2 частини першоТ
14.5.1 Заходи пожежноТ безпеки у
статт! 67 КЦЗУ, пункти
|проектн1й документацп щодо
2.1 -2.19 ДБНВ.1.1.-7
1застосування пожежно-техн1чно1
класиф|кац!1 в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в
+
пункт 2 частини першоУ
14.5.2 (Заходи пожежноТ безпеки у
C T a r r i 67 КЦЗУ. пункти
1проектн1й документацп щодо
3.1 -3.5 ДБНВ.1.1.-7
обмеження поширення пожеж! м1ж
будинками в1дпов1дають вимогам
____нормативних документ1в___ ______
+
пункт 2 частини першоУ
14.5.3 Заходи пожежно! безпеки у
статт! 67 КЦЗУ. пункти
n p oeK T H ifi документацп щодо
4.1 -4.42 ДБН В.1.1-7
(обмеження поширення пожеж! в
будинках в1дпов!дають вимогам
нормативних документ!в_______
+
пункт 2 частини першоУ
14.5.4 Заходи пожежноУ безпеки у
C T a r r i 67 КЦЗУ, пункти
(проектн1й документащУ щодо
5.1 -5.54 ДБН В.1.1-7
забезпечення безпечноУ евакуац11
людей в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в
пункт 2 частини першоУ
14.5.5 (Заходи пожежноУ безпеки у
статт! 67 КЦЗУ, пункти
проектн1й документац1Ущодо
6.1 -6.16 ДБН В.1.1-7
забезпечення гас1ння пожеж! та
проведения пожежно-рятувальних
роб1т в1дпов1дають вимогам
_____ [нормативних документ! в_________
+
пункт 2 частини першоУ
14.5.6 (Заходи пожежноУ безпеки у
статт! 67 КЦЗУ, пункти
проектн1й документац1У щодо
7.1 -7.19 ДБН В.1.1-7
[основних 1нженерно-техн1чних
(засоб1в захисту в1д пожеж!
(вщпов!дають вимогам нормативних
1документ1в
Частина П. Забезпечення техногенно! безпеки та захисту населения i територш В1д
надзвичайних ситуац{й
+
пункти 1 - 4 Перел1ку
1, Виконання ВИ1ИОГ 1нженерно-техн1чних
об'ект1в,
що належать
заход1в на об'ектах, проектування яких
суб'ектам
зд1Йсню€ться 3 урахуванням шженерногосподарювання.
техн1чних заход1в цившьного захисту

проектування яких
здшснюеться з
урахуванням вимог
ш ж е н е р н о -т е х н ш н и х

2. Проведено щентиф1кац1ю об'екта пщвищено!
небезпеки

+

3. Зд1йснено декларування безпеки об'ект1в
пщвищено! небезпеки

заход1в цив1льного
захисту, ПКМУ N 6.
падпункт 1.9 ДБН В. 1.24-2006
пункт 3 Порядку
1дентиф1кацП' та обл1ку
об'ект1в п1двищеноТ
небезпеки. ПКМУ N
956
пункт 9 частини першоУ
статт! 20
КЦЗУ. Порядок
д ек л а р у в а н н я б е з п е к и

+

4. Проведено обов'язкового страхування
цив1льно1*вщповщальност! суб'ект1в
господарювання

5. Розроблено план1в локал1зац11 та Л1кв1даци
наслщк1в аварш на об'ектах пщвищеноТ
небезпеки

6. Забезпечено прац1вник1в об'екта засобами
колективного та шдивщуального захисту

об'ект1в п1двищено1
небезпеки ПКМУ N 9561
пункт 1 Порядку
проведения
обов'язкового
страхування цившьно!
в!дпов1дальност{,ПКМУ
N 1788. П У Н К Т 4.9.5 ПТБ
п у н к т 10 ч а ст и н и

20. п у н к т
2 частини першоУ статт!
ПОКШ У. статгя 11 ЗУ
N2245
пункт 2 частини першоУ
статг! 20 КЦЗУ. ПКМУ
N 1200. пункти 4.3. 4.6
ПТБ
пункт 3 частини першоУ
статг! 20 КПЗУ
п е р ш о ! C Tarri

+

7. Розм1щено !пформац!ю про заходи безпеки та +
вщповщну повед1нку населения у раз!
виникнення аварн__________________________
+
8. Орган1зац1я та забезпечення евакуац1йних
заход1в

+

9. Створено об'ектов! формування цив1льного
захисту та необхщну для ix функцюнування
матер1ально-техн1чну базу, забезпечено
готовнкть таких формувань до дш за
призначенням______________ ______________
10. Створено диспетчерську службу на об'ект!
пщвищено! небезпеки

пункт 4 частини першоУ
20
КЦЗУ. частина 9 статт!
33 КЦЗУ
пункт 5 частини першоУ!
статт! 20. статгя 26
КЦЗУ. П У Н К Т 3 ПКМУ
N787
CTarri

6 частини першоУ!
20
КЦЗУ. додаток 1 до
Методики
ПУНКТ

C Tarri

п р огн озув ан н я

11. Зд!йснено навчання прац1вник1в з питань
цив1льного захисту, у тому числ! правилам

+

п у н к т 8 ч а ст и н и н ф ш о У i
CTarri

20 КПЗУ.

стаття

1

техногенно! безпеки
12. Проведено об'ектов! тренування i навчання
3 питань цив1льного захисту

+

13. Забезпечення аваршно-рятувального
обслуговування суб'ект1в господарювання

+

14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо створення, збер{гання,
утримання, обл1ку, використання та
реконструкц{1 захисних споруд цив1льного
захисту_________________________________
15. Створено об'ектовий матер1альний резерв
для запоб1гання та л 1квщац11 насл1дк1в
надзвичайних ситуацш

+

16. Впроваджено на об'ект! пщвищено!
небезнеки автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацш та систем
опов1щення та забезиечено ix працездатнкть
17. Забезнечено виконання вимог
законодавства щодо охорони життя людей на
водних об'ектах

+

40КШ У.ПКМУК
443, ПКМУ N 444
пункт 11 частини
першо! статт! 20
КШУ. пункта 5. 6
Порядку зд1йснення
навчання населения
Д1ЯМу надзвичаиних
ситуац1ях.ПКМУ N 444
пункт 12 частани
першо! статп
20тастатгя 133 КШУ
стаття 32, пункти 15.16
ч а с т и н и п ер ш о ! с т а т п

+

20 КЦЗУ.наказ МНС N
653. ПУНКТ 24 ПКМУ N
253
пункт 18 частини
першо! статт! 20
КШУ. стаття 98 КЦЗУ.
абзац шостий пункту 4
Порядку створення i
використання
матертльних резервш
для запоб1гання.
Л1квшаш1 надзвичаиних
ситуаши техногенного i
природного характеру
та IX насл1дк1в. ПКМУ
N308
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил
охорони життя людей
на водних об'ектах

Пояснения до позначень, використаних у перел1ку питань
«Так» - так, виконано, дотримано, в1дпов!дае, присутне;
«Hi»
- Hi, не виконано, не дотримано, не в1дпов1дае, siA c y T n e ;
«НВ» - не вимагаеться в1д суб’екта господарювання (ф1зично1 особи - п!дприемця)/об’екта,
що перев1ряеться;
«НП» - не перев1рялося на суб’ект! господарювання (у ф13ичноТ особи - п1дприемця)/ об’ект!.

опис
виявлених порушень
N
з/п

1.
2.

3.

Нормативно-правовий
Детальний опис виявленого порушення
акт, вимоги якого
порушено
рекв1зити позначення
норми
нормативно
(пункт, правового акта
стаття)
пункт 2.5
НАПБ А. 01.001 Дерев’ян! конструкц1Т покр1вель споруд обробити вогнезахисним
глава 2
розчином, який мае сертиф1кат в1дпов1дност1 державного центру!
розд1л 3
сертиф1кацп вироб1в протипожежного призначення.
НАПБ А. 01.001 Bci прим1щення обладнати системою автоматично! пожежно!
пункт 1.2
сигнал!зац11
глава 1
розд1л 5
пункт 1.21
глава 1
розд1л IV

НАПБ А.01.0012014

Не виконано перев1рку захисту буд1вл1 в1д прямих опадань блискавки!
зпдно вимог ДСТУ Б В. 2.5-38:2008 <<1нженерне обладнання будинк1в i
споруд. Улаштування блискавкозахисту буд1вель i споруд» .

ПЕРЕЛ1К
питань щодо зд!йснення контролю за д!ями (безд!яльн1стю) посадових oci6,
уповноважених на зд!йснення перев!рки
N
Питания, що пщлягають контролю з боку
з/п
суб'екта господарюваиия
Про
проведения
планово! перев1рки суб'екта
1
господарювання письмово попереджено не менше
н1ж за 10 календарних'дн1в до и початку
2 Посв1дчення на проведения перев1рки та службов!
посв1дчення, що засв1дчують oci6, що проводять
перев1рку, пред'явлено
3

Так Hi

[у

1

Коп1ю посв1дчення на перев1рку надано
i

4

5

1...

Перед початком зд1 Йснення перев1рки особами, що
зд1Йснюють перев1рку внесено запис про перев1рку
до в1дпов1дного журналу суб'екта господарювання (за (/
його наявност!)
Пщ час позапланово! перев1рки з'ясовувалися лише т1
питания, необх1дн1сть перев1рки яких стала
п1дставою для й зд1йснення. У посв1дченн1 на
зд1йснення позаплановоТ перев!рки зазначено
питания, що е п!дставою для зд!йсиення тако!
перев1рки

i/

нв

нп

Нормативне
обгрунтуваиия i
части на четверта
статт! 5 ЗУ вiд 05
кв1тня 2007 D . N 877 i
частина п'ята статт! 1
7. стаття 10 ЗУ в1д
05 кв1тня 2007 D. N
877
частина п'ята статт!
7, абзаци трет1й та
шостий статт! 10 ЗУ
в1д 05 кв1тня 2007 о. i
N877
частина лванадпята
статт! 4 ЗУ в1д 05
KBiTHH2007 D . N 877
частина пеоша статт!
6 ЗУ в1д 05 кв1тня
2007 D. N 877

Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено! перев!рки та складеного акта
___________________________________ nepeeipKH_______________________________________

Опис пояснень, зауважень або заперечень

N
з/п

Цей акт перев1рки складено у двох прим1рниках, один з яких вручаеться кер1внику (власнику)
суб'екта господарювання або уповноважен1й ним oco6i, а другий - залишаеться в орган! ДСНС
УкраТни, посадов! особи якого зд!йснювали зах!д державного нагляду (контролю).

Пщписи oci6, ЯШбрали участь у перев!рц1
Посадов! особи ДСНС Украши:
Пров!дний iHcncKTop Фаст!вського PC
ГУ ДСНС Украши у КиТвсьюй облает!
лейтенант служби цив!льного захисту

■•«=5 ^

А.В.Будовий

Посадов! та/або уповноважен! особи суб'екта господарювання, !нш! особи, присутн! п!д час
зд!йснення заходу:

Директор_______________
(посада)

В.О. Котляр
(г^пис)

(пр!звище, 1м’я та по батьков!)

Прим1рник цього акта перев1рки отримано «20» червня 2018 р.
В.О.Котляр

Директор

(посада)
(пщпис)
(пр!зБИще, !м’я та по батьков!)
В!дм!тка про в!дмову п!дписання/отримання (необх!дне п!дкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'екта
господарювання
цього
акта
перев!рки
Прим1тка. У випадку наявност! в акт! в!домостей, що становлять службову або державну
таемницю, йому може бути присвоено в!дпов!дний гриф секретност! або обмеження доступу.
ПЕРЕЛ1К
иормативио-правових акт1в та нормативних документ1в, вщповщно до яких
N з/п

П озн ач ен н я
н о р м а т и вн о-п р авов ого
акта

Н азв а н ор м ати вн о-п р авов ого акта

А

1

2

Зак опи У краш и

1

1.1

ЗУ N 877

1.2

КЦЗУ

Закон Укряши
"Про ОСН0ВН1 засади державного нагляду
(контролю) у сфер! господарсько! д1яльност1"
Копекс
Кодекс цившьного захисту Украши

1.3

ЗУ N 2245

"Про об'екти пщвищено! небезпеки"

Зпкон Укра'ши

1.4

ЗУК 15/98

"Про захист людини в1д впливу 1 он 1'зуючого
винром1иювання"

Закон Украши

2.1

ПКМУ N 956

бТооядок шенти(Ь1кац11 та обл1ку об'скт1в
п 1лвишено1 небезпеки

Постанова Каб1нету М1н1ств1в
Украши

2.2

ПКМУ N 306

П останова Каб1нету M inicTpie
Украши

2.3

ПКМУ N 5

2.4

ПКМУ N 564

2.5

ПКМУМ 1788

кситео!!. за якими оц1нюеться ступ1нь сизику
В1л поовалження господарсько! л 1яльност1 та
ризначаеться пео1одичн1сть зл1йснення
|планових заход! в девжавного нагляду
«контоолю') V c6eoi техногенно! та пожежно!
Йезпеки
ципове положения про в{помчу ножежну
Ьхорону
Порядок 6ункц1онування добоовшьно!
Ьожежно! оховони
1Посядок i псавила пшвелення обов'язкового
Ьтвахування цив1льно 1 в!лповшальност1

1в(д 05 кв1тня 2007 в. N
I877-V
Ып 02 жовтня 2012 п. N
I5403-V1
1вш 18 с1чня 2001 о. N
|2245-П1
1вш !4 С1чня 1998 в. N
115/98-ВР

П остан ови Каб1нету М !н 1стр!в УкраТни

2

1

Затв ер дж ен о
дата та ном ер
вид н орм ати вн о-п равов ого ак та та
норм ати вн о-п равов ого
назва орган у
акта
3
1
4
(

........ 1......................

Постанова Каб|нету М|Н1стр1в
Украши
Постанова Каб1нету MinicTpiB
Украши
Постанова Каб1нету MinicTpiB
Украши

!вш 11 липня 2002 о. N
1956
:вш 29 лютого 2012 о. N i
1306

В1Л 09 С1ЧНЯ 2014 р. N 5 i

йш 17 липня 2013 D. N
1564
bin 16 листопада 2002 с.
IN 1788

2.6

гаш уш гоо

2.7

ПКМУН1214

2.8

ПКМУ N 308

2.9

ПКМУ N 443

2.10

ПКМУ N 444

2.11

ПКМУ N 787

....2.12..... ПКМУ N 253

2.13

ПКМУ N 11

2.14

ПКМУ N 6

2.15

ПКМУ N 729

2.16

ПКМУ N841

3

пожежовибухонебезпечи! об'скти та об'екти.
^осполасська л1яльн1еть на яких може
призвести до авав1 Й еколопчного i сан1таонозпшемюлог1 чного хашктеву
Пооялок забезпечення населения i
Г1ш и 1 вник1 в (Ьовмувань та спеи1ал1,зованих
:л^жб нившьного .захисту засобами
ндив1луального захисту. поиладами
oaaiauiiiHoi та Х1м1чн01 тозв1аки.
цозиметоичного i х1м1чного контполю
1Пеоел1к об'ект1в та окоемих теоитоо1 й. як\
п1длягають nocTiflHOMv та обов'язковому на
аогов1он1й основ! обслуговуванню
пеожавними авао1йно-сятувальними
службами
Лооядок ствооення i викооистання
матев1альних везеов1в для запоб1гання.
niKBiflauii напзвичайних ситуан1Й
техногенного i ппиродного характеру та ix
насл1дк 1в
Пооядок п1дготовки до Д1й за ппизначенням
опгашв упоавлшня та сил цив1льного захисту
Порядок зд 1йснення навчання населения д1ям
V надзвичайних ситуац1ях
Пооядок утвооення. завдання та AyHKuii
(Ьоомувань цившьного захисту
Пооядок викосистання захисних споруд
иив1льного захисту (^цившьно! оборонив для
госпопареьких. культурних та побутових
потвеб
Положения ПВО едину деожавну систему
иив1льного захисту
Про затвердження перел1ку об'ект1в, що
належать суб'ектам господарювання,
проектування яких зд 1 йснюеться з
урахуванням вимог 1нженерно-техн1чних
заход!в цив1 льного захисту
Пооядок ooraHisauii' та пвоведення
псо(Ьес1Йно1 П1ДГОТОВКИ. П1двишення
квал141каи11 основних поаи1вник1в
поо(Ьес1Йних авао1йно-вятувапьних служб
Про затвердження Порядку проведения
евакуац)! у раз! загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуац1й
техногенного та природного характеру

I
Постанова Каб|нету MinicTpiB
Украши

в1д 19 серпня 2002 в. N
1200

[Постанова Кабшету MiHiCTpiB
*Украши

В1Д04 севпня 2000 в. N i
1214

Постанова Каб!нету М!н!стр1в
Украши

308

Постанова Каб1нету М1н1етр1в
iУкраши
Постанова Каб1нету MinicTpiB
Украши
Постанова Каб!нету MinicTpiB
Украши
Постанова Каб1нету MinicTpiB
Укра1 ни

вУд 26 чеввня 2013 в. N 1
443
в!д 26 чеввня 2013 в. N !
444
в!л 09 жовтня 2013 в. N i
787
'
в!д 25 бевезня 2009 в. N :
253
i

Постанова Каб1нету М!н1стр!в
Укра1ни
Постанова Каб|нету MinicTpiB
УкраУни

1в!д09 с!чня 2014в. N 111

Постанова Каб1нету MinicTpiB
Украши

в!д 02 жовтня 2013 в. N ^
729

Постанова Каб1нету MinicTpiB
Укра1 ни

в!д 30 жовтня 2013 в. N
841

в. N

1в!д 09 сУчня 2014 в. N 6

1нш1 н орм ати вн о-п равов ! акти та н ор м ати ве! док ум ен ти

3.1

НАПББ.03.001-2004

Типов! новми належност! вогнегасник!в

Наказ МНС УкраУни

3.2

ППБУ

Поавила пожежно! безпеки в Уксаш!

Наказ МВС УкраУни

3.3

Правила улаштування
систем раннього
виявлення

Правила улаштування. експлуатацй' та
гехн1чного обслуговування систем оаннього
виявлення надзвичайних ситуац1й та
опов!шення людей у оаз1 ix виникнення

Наказ МНС УкраУни

3.4

Правила охорони життя Правила охорони життя людей на волних
людей на водних об'ектах об'ектах Украши

Наказ МНС УкраУни

3.5

ПТБ

Наказ МНС УкраУни

3.6

Методика прогнозування Методика ппогнозування насл!дк!в виливу
Наказ МНС М1нагропол1тики,
ХПО
Гвикиду1 небезпечних х 1м!чних вечовин пои
М!неконом!ки, М!неколопУ
авав1ях на пвомислових об'ектах i трансповт!

3.7

B if l2 9 6cBe3Hfl2001

Методика спостережень
1

Поавила техногенно! безпеки у c6epi
иив1льного захисту на п1дпоиемствах. в
ооган1 зац1ях. уетановах та на небезпечних
геоитов1ях

Методика спостевежень шодо ои!нки
вад!ап!йно1 та х!м1чно 1 обстановки

Паказ МНС УкраУни

Ь!л 02 кв1тня 2004 в. N
1151, зареестрован ий у
IMintocTi УкраУни 29
|кв1тня 2004 р. за N
1554/9153
i
й 1д 30 гвудня 2014 в. N
П417. завеестрований у
!М\н'юст1 УкраУни 05
1березня 2015 р. 3aN
|
1252/26697
1в1д 15 травня 2006 в. N
1288, зареестрований у
М!н'юст1 УкраУни 05
липня 2006 р. за N
785/12659
вУд 03 грулня 2001 р. N 1
272, зареестрований у
М1н'юст! УкраУни 01
лютого 2002 р. за N
!
95/6383
В1Д 15 севпня 2007 р. N
557, зареестрований у
МУн'юст! УкваУни 03
вевесня 2007 в. за N
1006/14273
вУд 27 бевезня 2001 в. N i
73/82/64/122.
зареестрований у
М!н'юст! УкраУни 10
i
кв!тня 2001 р. за-N
'
326/5517
В1Д 06 севпня 2002 в. N
186. завеестрований у

М1н'юст1 Украши 29
2002 р. за N
708/6996
вш 16 гоудня 2002 о. N
Наказ МНС Украши
нструки1я 3 тоивалого збер1гання засоб1в
330, зареестрований у
оад1ац1йного та х1м1чного захисту
Min'racTi Укра1 ни 04
березня 2003 р. за N
179/7500
в1а 9 жоБтня 2006 о. N
1нстоукц1я шоло утоимання захисних спооуд Наказ МНС УкраУни
6 53,зареестрований у
ЦИВШЬНО! оборони V мионий час
Min'rocTi Украши 02
листопада 2006 р. за N
1180/13054
Наказ MiHicTCDCTBa обопони Укоаши :вш 14 листопада 2013 р . :
Поавила надання техн1чних умов до
iN 771. зареестрований у |
1нженеоного забезнечення об'екта
Min'rocTi Укра'ши 22
буд1вництва шодо пожежно! та техногенно!
листопада 2013 р. 3aN
безпеки
1988/24520
Наказ Держатомрегулювання, МНС вщ 17 трав.ня 2004 р. N
План веагування на вад1ац1йн1 aBacii
87/211, зареестрований у
1М1н’юст1 УкраУни 10 червня!
1серпня

3.8

1нструкц1я 3 тривалого
збер1гання

3.9

1нструкц1я щодо
утримання захисних
споруд

3.10

Правила надання
техн 1чних умов

3.11

План реагування на
рад1ац1йн1 aBapii

3.12

ДБН В. 1.1-7-2002

|2004р. за N 720/9319

3.13

3.14

Наказ Держбуду Украши
Цержавн! буд1вельн1 норми. Захист вщ
пожеж!. Пожежна безпека об'скт1в
буд1вництва
Наказ М1нбуду Украши
Державн! буд1вельн1 норми. 1нженерноЦБН В. 1.2-4-2006
гехн1 чн 1 заходи цившьного захисту (цив1льно!'
оборони)
Наказ М1нагропол1тики, МНС
НАПБ В.01.057-2006/200 Поавила пожежно! безпеки в
агоопоомисловому комплекс!

L....................................................

в1д 03 гоулня 2002 о. N
м
вш 04 сеопня 2006 о. N
274
в1д 04 гвупня 2006 с. N s
730/770, завеестоований
у Мш'юст! Украши 05
кв1тня 2007 р. за N
313/13580

