ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРА1БИ 3 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦШ
ГОЛОВНЕ УПРАВ.ГПННЯ ДСНС УКРАШИ У ПОЛТАВСЬКШ ОБЛАСТ1
ПОЛТАВСЬКЕ МЮЬКРАЙОННЕ УПРАВЛ1ННЯ
36034, м. Полтава, вул. Половка, 103,тел.: (0532) 66-38-83, тел./факс: (05322)66-52-33 E-mail: pdtmrv@mnspoltgov.ua

АКТ
"12" к в и т ы 2018 р.
№ 20
складений за результатами проведения планово! нерев|рки щодо додержання суб’ектом
госнодарювання вимог законодавства у сфер1 цавшьного захисту, техногенно! та пожежио!
без пеки

В.о. директора ДНЗ «Полтавський центр професшно - техшчно! оевгги»,
Гринь lOpiio Олександровичу, за адресою: Полтавська область,
Полтавський район, с. Щербаш, Г. Бшченка, 27.
(найменуианняМсцезн&ходження суб’екгагосподарювання - юриднчно! особи (та/або його вюокремленого шдроздтлу) або прозвище. 1м’я та по
батьковРы1сце проживания ф1зично! особи - шдприемця)

щентифшацшний код юридично! особи 02546884
або реестрацшний номер облшово! картки платника податюв фпично! особи шдприемця, або cepia та номер паспорта (для фйзичних oci6, яю через сво! релитйш
переконання в установленому порядку вщмовилися в!д прийняття реестрац1йного
номера облжово! картки платника податюв та повщомили про це вщповщний
контролюючий орган)
Полтавська область. Полтавський район, с. Щ ербат. Г. Бшченка, 27.
(мкцезнаходження/мйсце проживания суб’екта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронно) пошти)

Переварено: теригорп та приммення ДНЗ «Полтавський центр професшнотехжчно! осв1ти». за адресою: Полтавська область. Полтавський район, с. Щербаш.
Г. Бшченка- 27
(назваоб’екта перев1рки (об’екга), адреса (адреса) розгашування)

Стушнь ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного
ризику вщ провадження господарсько! Д1яльносД у ci|)epi техногенно! та пожежно!
безпеки шип
Загальна шформашя про проведении нерешрки:
Тип здшешовано! nepcBipuii
Розпорядчий документ щодо здшенювано! перев!рки
Наказ вщ 23.03.2018 № 106, ввданий Головним Управлшням + планова;
Державно! служби Украши з надзвичайних ситуащй у
позапланова
Полтавськш облает!
Посвщчення на перев1рку вщ 02.04.2018 № 14

Строк проведения перев1рки
02
число

За вершения переварки
Початок иерев1рк-и
10
09
00
12
04
2018
04
2018
pix
години хвилини число мсяць
години
мгсяць
рш

00
хвилини

Особи, икт беруть участь у проведенш nepeeipKii:

Посадов1 особи ДСНС Украши або и територ1ального органу:
Провшний мспектор I33HC Полтавеького МРУ ГУ ДСНС Украши у Полтавськш
областт майор служби цившьного захисту Васенков Дмитро Валермович.
Посадов1 та/або уповноважею особи суб’екта господарювання (об’екта переярки)/'
ф)зична особа-шдприемець:

в.о., директора ДНЗ «Полтавський центр професшно - техшчно!' осв1ти». Гринь
Ю р1Ю О леК С ЗН Д рО В И Ч у

(посада. прЬвишс. 1м ’я та по батькой!)

Даш про остаиню пе р е я рку:
Планова
□ не було взапип
□ була у перюд з
Акт перев1рки вщ

р. по

Позапланова
□ не було взагал!
+ була у перюд з «17» 07 2017 р. по «24» 07 2017 р.
Акт nepeBiptuf вщ «24» 07 2017 р. № 154

р
р. №

Пере. мк питань щодо проведения переварки
№

з/п

Питания, що пцщягають перев1рц1

Так

Hi

MB

нп

Нормативие
обгрунтування

Частина I. Забезпечення ножежлоУ без пеки
1. Оргашзацшш заходи шодо забезпечення
пожежно? безпеки
1.1

1.2
1.3

1.4

Наявтсть на об’екй розпорядчих доклмег-гт
та шформахдй! пгх покажчиюв з питань
пожежно! безпеки.
На тдприем еш створено СПБ
На годгфиемспй створено добров!.льну
пожежну охорону та утворено пожежнорятувалький пщроздш
Забезпечення вивчення правил пожежно!
безпеки та проведення виховно! роботи,
спрямовапо! на запобшшня пожежам

2. У буд1вннцтв1 та на киробншптй
застосовуються Marepiain та речовини з
вюначешшн показниками щодо пожежно!’
небезпеки
3. Забезпечено дотримання працншиками
об’екта встановленого протипожежного
режиму
4. Наявнкть декларацн вщповадносп
матер1ально-техн!ЧН01
бази
суб’екта
гоеподарювання вимогам законодавства з
питань пожежно!" безпеки
5.Проведено шсгруктаж! та проходження
навчання з питань пожежно!’безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан
утримання територн
7. Забезпечено протипожежний стан
утримання буд1всль, примицсиь та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан
утримання шляxiв евакуацн i виход!в
9. Стан утримання 1нженерного
обладнання
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

+

пункти 2-8,10 роздшу II
ППБУ

+
+

пункт 14 роздшу II ППБУ

+

пун кг и 17-19 роздшу П
ППБУ

+

пункт 9 роздшу П ППБУ

+

пункт 11 роздшу II ППБУ

пункт 12 роздшу ПППБУ

+

пункгн 2, 4, 5
с т г п 57 КЦЗУ

п у н к т 15. 16, 20
роздшу II ППБУ

+

пункгн 1 .1 -1.21

+

пункта 2.1-2.22
глав и 2 роздшу Ш ППБУ

глав и 1 роздшу Ш ППБУ

+

пункта 2.23-2.37 главк 2
роздшу Щ
ППБУ

Елекгроустановки
(можпгайсгь
!х
застосування, монтаж, наладка та експлуатащя)
вщповщають вимогам нормативних докумекпв
Системн
опалеиня та теплов1 мереж1
вщповщають
протипожежним
вимогам
стандарте, будзвельних норм та шших
норматнвних акттв
Сисгеми венпгляци i кондицюнування повпря
вщповщають протипожежним вимогам норм

+

пункта 1.1-1.24
гловп 1 роздшу IV ППБУ

+

пункта 2.1-2.18
глав и 2 роздшу IV ППБУ

+

Газове обладнання вщповщае протипожежним
вимогам норм
Снсгеми канашзацп та
емптевид алення
вщповщають та ексгщуатуютъся вщповщно до
внмог протипожежних норм

+

пункгн 2.18-2.27 глава 2
розд1лу IV
ППБУ
пункта 4.1-4.4 глав»» 4
роздшу IV ППБУ

+

пункта 3.1-3.5 глави
роздшу IV ППБУ

3

Нормативне
обгрунтування
10. Наявшсть та утримання ав гоматичних систем протипожежного захисту, засоб1В зв’язку
№

з /п

10.1

10.2

Питания, що щцлягають перев1рщ

Так

Буд1влц примлцення та споруди обладнаш
автоматичними системами протипожежного
захисгу (системами пожежно! сигналЬацц,
автоматичними системами пожежогасшня,
системами оповещения про пожежу та
управлшня евакуюванням .шодей, системам!!
протидимного
захисту,
системами
цеитрагпзованого пожежного спостереження)
(д ат - АСПЗХ засобами зв’язку вщповщно до
чинних нормативно-правсвих акта
АСП'З обслуговуються вщпов!дно до вимог
нормативно-правових акпв

Hi

нв

11П

пункти 1.1-1.6
роздлу V ППБУ

+

главк

1

пункт 1.4 главк 1 роздшу V
ППБУ

11. Наявшсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи
зовншшього
протипожежного
водопостачання, насосш етанци вщповщають
та
екеллуатуються
вщповщно
до
протипожежних вимог
Улаштування та утримання внутршшього
протипожежного водогону, кшьюстъ ввод!в у
буд1 влю, вгарати води
на внутршше
пожеясогасшня - та кшыастъ струмин вщ
пожежних
крашв
вщповщае
вимогам
будшельних норм

12. Наявшсть та утримання пщроздиив
доброеi.ibH oi, вщомчо! та мгсцево!
пожежно! охорони, пожежно! техшки та
первииних засобш пожежогасшня
13. Дотримянни вимог пожежно! безпеки
шд час збирання, переробки та збернання
зерновнх i грубих корзпв
14. Дотримання вимог пожежно! безпеки
пщ
час
проведения
вогневих,
фарбувалмшх та буд1вельно-монтажних
pooiT
14.1
Нове
буд 1вництво,
реконструкизя,
переоснащения, ресгавращя та кашталъннй
ремонт
примнцень,
будхшгав,
споруд
здЙснюються
на
шдстав1
проекгно!
документаци, яка затверджена у встановленому
порядку
14.2
Заходи пожежно! безпеки при гадготовщ та
проведала зварювальних та гнших вогневих
роб1т вщповщають вимогам нормативних
докум ен т
14.3
Заходи пожежно! безпеки при гадготовщ та
проведении фарбувальннх робгг вщповщають
вимогам норматганихдокумитв
14.4
Заходи пожежно! безпеки при гадготовщ та
проведенщ робот з мастиками,
клеями та
1НИШМН
подабними
горючими
речовзшами й матергалами вщповщають
вимогам нормативних д окумештв
14.5
Заходи пожежно! безпеки при гадготовщ та
проведен™
буд1вельно-монтажних
робгг
вщповщають вимогам нормапшних д о ку м ен т
14.5.1
Заходи
пожежно!
безпеки
у
проектгай
документаци
щодо
застосування
пожежно-техгачно!
класифисаци вщповщають вимогам
нормапшних д о ку м ен т
14.5.2
Заход!!
пожежно!
без пеки
у

пункгн 2.1, 2.3 главк 2
роздшу V ППБУ

+

пуню 2.2 главк 2 роздшу V
ППБУ

+

пункт 7 роздшу I,
пункт 12 роздшу II, пунктн
3.1-3.26 главы 3 роздшу V
ППБУ,
cram 61-63 КЦЗУ
пункгн 8.1.1 -8.5.18
НАПБ В .01.057-2006/200

роздш VII
ППБУ

+

пункт 21 роздшу II ППБУ

+

пунктн 1.1-1.5 глави
роздшу VII ППБУ

1

+

пункти 2.1-2.28 глави
роздшу VII ППБУ

2

+

пункти 3.1-3.9 глави
роздшу УЕППБУ

3

+

пункти 4.1-4.48 глави 4
роздсчу VII ППБУ

+

пункт 2 частный першо!
стати 67 КЦЗУ,
пункти 2.1 - 2.19
ДБН В .1.1-7

+

пункт 2 частнни першо!
статп 67 КЦЗУ.

№
з/п

Питания, що пщлягають перев1рщ

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

Так

Hi

нв

нп

пункта 3.1 - 3 .5
ДБН В. 1.1-7

проактшй
документаци
щодо
обмеження поширення пожела мЬк
будинками вщповщають вимогам
норшхивних д о ку м ен т
Заходи
пожежно!
безпеки
у
проекипй
документаци
щодо
обмеження поширення пожежт. в
будинках вщповщають вимогам
нормативних д окумеатв
Заходи
пожежно!
безпеки
у
проектнхй
документаци
щодо
забезпечення безпечно! евакуаци
людей
вщповщають
вимогам
нормативних д окумекпв

пункт 2 частики першо!
статп 67КЦЗУ,
пункты 4.1 -4 .4 2
ДБН В. 1.1-7

Заходи
пожежно!
безпеки
у
проектшй
документаци
щодо
забезпечення гасшня пожела та
проведения пожежно-рятувалъних
робгг
вщповщають
вимогам
нормативних д окуменпв
Заходи
пожежно!
безпеки
у
проектшй
до 1<ументаци
щодо
основних
щженерно-техшчних
засоб1в
захисту
вщ
пожела
вщповщають вимогам нормативних
д окумекпв

+

пункт 2 частини першо!
CTarri 67 КЦЗУ.
пункгн 5.1 - 5.54
ДБН В. 1.1-7

+

пункт 2 частини першо!
cran i 67 КЦЗУ,
пункгн 6.1 - 6.16
ДБН ВД . 1-7

пункт 2 частини першо!
crarri 67 КЦЗУ,
пункта 7.1 -7 .1 9
ДБН В. 1.1-7

Частина П. Забезпечення техногеииоТ безпеки та
захисту населения i територш В1Д надзвнчайнихситуацШ
+
1. Виконання вимог шженерно-техшчних
заходав на об’сктах, проектування яких
здшснюеться з урахуванням шженернотехшчних заходав цивильного захисту
+
2. Проведено адентифисацйо об’екта
пПви щеI!01 небезпеки
3. Здшснено
декларування
безпеки
об’скт!в пщвищено! небезпеки
4. Проведено обов’язкове страхування
цившьно!
вщповщальносп
суб’еюзв
господарюваиня
5. Розроблено плани локалюацн та
лшвщацн насладите а варан на об’ектах
пщвищеноа небезпеки
6. Забезпечено
працавниюв
об’скта
засовами коле активного та андивадуального
захисту
7. Розмаацено анформацио про заходи
безпеки та вадповадну поведанку населения
у pasi виникнення авар»
8. Орган азацая
та
забезпечення
евакуацайних заходив
9. Створено
об’ектовi
формування
цивильного захисту та необхщну для ‘ix
функцаонування
мате piaл ьно-техиiчну
базу, забезпечено готовнкть таких
формувань до дш за призначенням
10. Створено диспетчерсысу службу на
об’екта падвнщеноа небезпеки

Нормативне
обгрушу вання

пункта 1-4 Перезпку об’екпв, що
господарюваиня. проектування яких
здйснюеться з урахуванняы вимог
шженерно-техшчних
заход!В
цивильного захисту, ПКМУ № 6,
шдпункт 1.9ДБНВ.1 2-4-2006
пункт 3 Порадку |дентиф1кзц« та
обяжу
об’екттв
тдвищено!
небезяежи, ПКМУ 956

№

пункт 9 частини першо! crani 20
КЦЗУ,
Порядок декларування безпеки
об’оспв
пщвищено! небезпеки
ПКМУN° 956
пункт 1 Порядку проведения
вщповщаяьн осп,
ПКМУ № 1788,
пункт4.9.5 ПТБ

+

пункт 1 0 частини першо! статп 20,
пункт 2 частини першо! статп 130
КЦЗУ,
статта 11 ЗУ 2245

№

+

пункт 2 час-щни першо!
20 КЦЗУ,
ПКМУ Na 1200.
пункта 4.3,4.6 ПТБ

статп

путт^таастатагпершо)

статп

пункт 4 частини першо! статп 20
КЦЗУ,
частина 9 статп 33 КЩУ
пункт 5 частики першм стап 20,
статта 26 КЦЗУ,
пункт 3 ПКМУ № 787

+

пункт 6 частини першо! статп 20
КЦЗУ,
додаток
1
до
Методики
прогнозування

Питания, що пщлягають перев)рщ

Так

ш нв

11. Здшснено навчання пращшшюв з
питань цивильного захисту, у тому чис.гп
правилам техногенноТ безпеки
12. Проведено обЧктов! тренування i
навчання з питань цивильного захисту

+

13. Забезпечення аваршно-рятувалыюго
обелу говування субЧкпв господарювання
14. Забезпечення дотримания вимог
за кон ода вства
щодо
створення,
зберщання,
утримання,
облйсу,
використання та реконструкцн захисних
споруд цивильного захисту
15. Створено обЧктовий матер(альний
резерв для запобпання та лйевщацн
наслщшв надзвичайних ситуацш

+

16. Впроваджено на обЧкп пщвищешн
небезпеки
автоматизовану
систему
раннього
виявлення
надзвичайних
ситуацш та систему оповещения та
забезпечено 'ix працездатшеть
17. Забезпечено
виконання
вимог
шконодавства щодо охорони життя людей
на водннх обЧктах

+

+

НП

Нормативне
обгрунтування
пункт 8 частини першо! статп 20
КЦЗУ,
статтяЧО КЦЗУ,
ПКМУ №443.
ПКМУ №444
пункт 11 частини першо! статп 20
КЦЗУ.
пункта
5.
б
Порядку
здйснення навчання населения д а н
у надзвичайних ситуациях,
ПКМУ №444
пункт 1 2 частини першо! статп 20 та
стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункта 15. 16 частник
першо! статп 20 КЦЗУ, наказ МНС
№ 653,
пункт 24 ПКМУ № 253

щ№-|«-чшгпгаи-першот-ггатг
стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостпй пункту 4 Порядку
створення
1
використання
матер!альнвх
резервйв
для
запяб1гання, лжвдацЦ надзвичайних
ситуашй т«отогенного i природного
характеру
та
lx
наипдгав,
ПКМУ№ 308
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил охорони життя
людей на водннх об’истах

Пояснения до потначень, використаннх у п еретку питаны
«Так»
«Hi»
«ИВ»
«НП»

~ так, виконано, дотримано, вщповщае, присуше;
~ Hi, не виконано, не дотримано, не вщповщае, вщсутне;
- не вимагаетъся вщ субъекта господарювання (ф1зично! особи - щдприемця)/об’екта, що перев1ряеться;
~ не перев1рялося у суб’ектагосподарювання (у ф1зично'1 особи - гадприемця)/ на об’екть

Опис виявлених порушень
№

з/п

Норматнвно-правовий акт,
вимоги якого порушено
рекв!знти
позначення
норми (пункт,
нормативноправового акта
стаття)
Роздш 5, Глава, 1 п. 1

ППБвУ

РоздшЗ Глава 2
пункт 2.9

ППБвУ

РоздшЗ Глава 2
пункт 2.37

ППБвУ

4

Роздш З Глава2
пункт 2.37

ППБвУ

5

Роздал 3 Глава 2
пункт 2.37

ППБвУ

6

Роздш 4 Глава 1
пункт 1.6

ППБвУ

1

2
3

Детальний опис виявленого порушення
Примпцення не обладнано системою протипожежного захисту
вщповщно до ДБН В.2.5-56:2010 «1нженерне облзднання буцинюв i
споруц. Системи протипожежного захисту». (пропонуетъея до
виконання з 14.09.2015 року)
Для Bcix буд1вель i примйцень виробничого, складського призначення
не визначено категорий щодо вибухопожежно! та пожежно! небезпеки
(пропонуеться до виконання з 14.09.2015 року)
Допускаеться зшмання пристро!в для самозачинення дверей сходових
клггок, коридоров, хол1в, тамбуров, а також фпссувати самозакривш
двер1 у вщчиненому положенш (пропонуеться до виконання з
14.09.2015 року)
Допускаеться зшмання встановлених на балконах (лодж:1ях) драбин
(пропонуеться до виконання з 14.09.2015 року)
Добускаеться забивання зовшштх евакуацШних дверей бущвель
(балкони) (пропонуеться до виконання з 14.09.2015 року)
Вщбуваетъся з’еднання, Biд галужения та окшцювання жил провод1в i
кабелтв за допомогою скруток (пропонуетъея до виконання з

7

Роздш 5, Глава 1
пункт 1.2

ППБвУ

Роздш 6 Глава 1
пункт 1.4

ППБвУ

Роздш 6 Глава 5
пункт 5.1

ППБвУ

Роздш 4 Глава 1 п.
1,16
Роздш 4 Г лава 1 п.
1,18,8

ППБвУ

12

Роздш 4 Глава 1 п.
1.18

ППБвУ

13

Роздш 3 Глава 2 а
2.12
Роздш 2, п 8

ППБвУ

15

Роздш 3 , глава, 2 п
2.16

ППБвУ

16

Роздш 4 Глава 1 п.
1.17
Роздш 4 Глава 1 п. 1.7

ППБвУ

Роздш 4 Глава 1 п.
1,18.2
Роздш 5 Г лава 2 п.
2.2.10

ППБвУ

Роздш 5 Г лава 2 п.
2.2.4
Роздш 2 п. 16

ППБвУ

Роздш 5, глава, 3 п
3.12

ППБвУ

8
9

10
11

14

17
18
19
20
21
22

ППБвУ

ППБвУ

ППБвУ

ППБвУ

ППБвУ

14.09.2015 року)
Не обладнано примщення системою оповщування про пожежу та
управдшня евакуюванням людей (пропонуеться до вшсонання з
14.09.2015 року)
Вщбуваеться
використання
електроплиток,
кип'ятильникш,
електрочайниюв, прасок, за винятком специально обладнаиих
примщень (пропонуеться до виконання з 14.09.2015 року)
Не вивпнено на видимих мюцях у юмнатах гуртожитк1в:
- план евакуаци з в1дпов1Дного поверху в зазначенням дано! юмнати,
евакуацшних виходав га шлямв руху до них, м1сцъ розмпцення
первинних засоб1в пожежогасшня та ручних пожежних сповйцувачтв,
а також необхцщий пояснювальний текст i пам'яткапро до навипадок
виншснення пожежц
- стислу пам’ятку для мешканщв про правила пожежно! безпеки
(пропонуеться до вшсонання з 14.09.2015 року)
TpynoBi електрощити не оснащеш схемами тдключення споживачш
Використовуються св1тильники без захисного суц1лыюго скла
(ковпака)
Вщбушаеться щцвшгування електросвгалъншш безпосередиьо на
струмопров1дт проводи (пропонуеться до виконання з 14.09.2015
РОКУ)
На дверях евакуацшних виходш не вказано мюце знаходження ключгв
Не дозабезпечено примццення знаками пожежно! безпеки згщно з
ДБН ISO 6309: 2007 «Протайожежний захист. Знаки безпеки. Форма
та кол1р» та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности».: (дошкшьний п(дрозды)
Грати встановлет на вйснах примщень, де перебувають люди,
глухого типу
Вщбуваеться встановлення електромивикач!в на горючш основ!
Електророзподшьч! коробки не закрии кришкою з негорючого
матер1апу
Вщбуваеться вщкрите проклздання електропровод!в
Не проведено лерев1рку на працездатшсть та техшчне обслуговування
внутрнншх пожежних крашв
Пожежш рукави не приеднат до пожежних крашв
Вщповщальна особа за забезпечення пожежно! безпеки не прошила
навчання та перев!рку знань з питань пожежно! безпеки
На пожежних щитах (стендах) не вказано !х порядков! номери та
номер телефону для виклику пожежно-рятувальних тдроздтв.

Перел 1к питань щодо здшснеиня контролю за д!ями (безд»ялы1 !с по) посадових oci6,
уповноважених на здшснення переварки
_________________ (заповнюеться виключно Kepisнпком суб’екта господарювания або уповноваженою ним особою)_________________

№

з/п
1

2
3
4

5

Питания, що шдлягають контролю з боку суб’скта
господарювания
Про проведения планово! перев!рки суб’екга господарювания
письмово попереджено не менше шж за 10 календарик д т в до и
початку
Посвщчення на проведения перевфки та службOBi посвщчення, що
засвщчують oci6. що проведать перевфку. пред’явлено
Колно посвщчення на перешрку надано

Так
-Г
т

НВ

нп

Нормативне
обгрунтування
частила четверга егатп 5 ЗУ в;д
05 катая 2007 р.
№ 877

ЗУ вщ 05 квтга 2007 р. № 877
частилап’яга erarri 7.

"Т "
Перед початком здйснення перевфки особами, що здйснюють
перевщку, внесено запис про перевфку до вщповщного журналу
суб’екга господ арювання (за його наявноеп)
Пщ час позапланово! перев!рки з’ясовувалися лише и питания,
необхщтегь перев!рки яких стала пщетавою для й здайснення. У
поевщчент наздйснення позапланово! перев!рки зазначено питания,
що е пщетавою для здшснення тако! перевфки

Hi

ЗУ вщ 05 КВ1ТНЯ2007 р №877
частила даанадцятаcram 4 ЗУ
вщ 05квпня 2007 р № 877

Л
частяа перша cram 6 ЗУ вщ 05
квггая 2007 р.
№ 877

Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено!
________ нерев!рки та складеного акта перетирки ______
№ з/п

О п и с п о я сн еи ь , за у в а ж ен ь або за п ер еч ен ь
.-— — j

<
—>
Цей акт nepeeipK ii складено у да ох пришрииквх, один з яких вручаегься кершнику (власнику) с уб’екта господарювання або уповноважетй ним oco6i,
адругий -запишаеться в оргшп ДСНС Укршнн. посадов! особи якого здшснювалп замд державного наг.пяду (контролю).

ГЛдпнси oci6, яга брали участь у nepeeipui
Посадов! особи ДСНС Украши
Провщний iHcneKTop ВЗНС
Полтавськош МРУ ГУ ДСИТГ"”
У крайни у Полтавськш I
Васенков Дмитро Валер!йович
облает! майор сл. д.з.

Посадов! та/або уповноважет
особи суб’екта господарювання,
1НШ1 особи, присутш пщ час
зд!йснення заходу:
/ $ . <£>,

(прЬвище, 1м’ я та по батьковГи.

Примiрник цього акта перев!ркд

20 y J L

£> 9*
g-

^

року
.

батьковО

Вщмггка про вщмову гадписаеня/отримання (необхщне пщкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами суб’екта господарювання цього акта перев!рки

Прнмггка. У випадку наявност! в акт! вщбмостей, що становлять службову або державну таемницю, йому може бути присвоено вЩповщний гриф
секретност1 або обмеження доступу.

Перелпк нормативно-правових акт!в та нормативних документов, в!дпов1дно до
яких складено иерея!к питань щодо проведения перев!рки__________
№

з/п

П озн ачен и я
н орм ати вн о п р ав ов ого а к та
1

А

Н азва н о р м ати вн о -п р аво во го
а к та

Затво р дж ен о
ви д н о р м а ти в н о 
д а т а т а н ом ер
п р ав о в о го а к т а т а назва
н о р м ати вн о орган у
п р а в о в о го а к та
3

2

4

Закона Украш и

1
ЗУМ 877
12

КЦЗУ

«Про осноБш засада державного нагляду (контролю) у сфер1
госнодареько! Д1яльносп»
Кодекс цивеньного ззхисту УкраВга

13

ЗУ М 2245

«Про об'ехтипдаищено! небезпеки»

Закон Украйш

14

ЗУМ 15/98

«Про захистлюдинн В1Д впливу iomsyioHoro

Закон УкраПш

21

ПКМУ№ 956

темуMi Ю43

Порядок дентифасацй та o6niKy об'ек-пвшдеищеио!
небезпеки
Про затвердження KpmepilB, за якимн оцшюеться ступшь
ризнку В!Д провадження господарсько! д1яиьносп та
вязначаеться перюднчтеть здйснення плановик заходтв
державного взгляду (контролю) у сфер! технегенно! та
пожежно! безпеки Державною службою з надевичайних

Постанова Кабшету MimcrpiB Украйнт

2.2

Постанова Кабшету Мщierpiв Украйш

В!Д 1 1 липня
2002 р. № 956
вщ 27 грудая 2017 р № 1043

23

ПКМУ № 5

Тнпове положения про вщомчу пожежну охорону

Постанова Кабшету Мшктшв Украли

вщ 09 С1ЧН.Ч

2

Закон УхрайШ

В1Д05 KBi-гая 2007 р.№ 877 - V
вщ 02 жовтня 2012 р. № 5403вщ 18 ci4HH2001 р.№ 2245III
В!Д 14 ciHHH 1998 р.№ 15/98ВР

П остан ови Кабйяету M im crpiB У кр аш и

24

ПКМУ№ 564

Порядок фунхшонування добровшьно! пожежио! охорони

Постанова Кабшету Мш;стр;в Украши

2.5

ПКМУ№ 178 8

Постанова Кабшету Mihicijhb Украпш

26

ПКМУ№ 1200

27

ПКМУ№ 763

Порядок 1 правила проведения обов'яясового страхуваиия
цившьно! вщповщальноет; суб'ектш господарюванкяза
шкоду, яка може бути заподшнапожежами та аваршми на
об'ектах шдвищено! иебезпеки, включаючв
пожежовибухонебеэпечш об'екти та об'екти, господарська
дШльтсть на яких ноже призвести до аварШ екологичного ;
саятгарио-етдемюлопчного характеру
Порядок забезпеченкя населения ■прашвнигав фориувань
таспещаД13ованих служб цив1Льного захисту засовам!
1НДВВ1 дуального захисту. приладакв радащйно! та хпвчно!
РОЭВ1ДКИ. дозиметричного i хпйчного ковтропю
Про затаерджеяня перетку суб’ек-пв господарюваннд
гапузей та окремих територШ, ях1 шдлягають поспйному та
обов’яэковому аварlino-рягувальному обслуговуванню на

28

П Ш У » 308

29

ПКМУ№ 443

2 10

ПКМУ* 444

2 11

ПКМУ№ 787

2 12

ПКМУ№ 253

213

ПКМУ№ 11

2 14

2.15

2014 р № 5
BUT 1 7лилия
2013 р № 564
в;д 1 6 листопада
2002 р. Ns 1788

Постанова Кабшету М;н;стр;в Украши

В1Д 19 серпе я
2 0 0 2 р № 12 0 0

Постанова Кабшету Mimcipis Украли;

ад 26 жовгня
2016 р. №763

Порядок створення i викорнстэння ыатер1альнихрезерВ1В
для эап об;тання Л1КВ1дацп яадзвичаЯннх снтуащй
техногенного ; природного характеру та ;х наслщкш
Порядок тдготовки до д;й за прнзначенням органа
упрааяшня та сил давильного захисту
Порядок эдйсненкя навчания населения даям у
надэвичайних ситуэцшх
Порядок утворення эавдання та функци форыувань
цивильного захисту
Порядок викорнстання захиеннх споруд цившъиого захнчу
(цив;льно1 оборони) для господарських, кулмурних та
побутових потреб
Положения про едину державну систему цивильного захисту

Постанова Кабшету Мш;стр;в Украши

В1Д 29 березия 2001 р № 308

Постанова Кабшету Мш;стр;в Украши

ад 26 червяя
2013 р №443
ад 2бчервкя
2013 р. №444
в;д 09 жовгня
2013 р №787
вщ 25 березия
2009 р.№ 253

Постанова Кабшету М;к;стр;в Украши

в;д 09 с;чия 2014 р № 1!

ПКМУ* 6

Про затверджеикяперелшу OS’аспв. щоналежать суб’ехтам
господарювання проектуванняжихздШснюетъсяз
урахуванкямвимог шжетерно-техтчних заходш цнвтльного

Постанова Кабшету М;н;стр;в УкраШи

ад 09 Ычия
2014 р № 6

ПКМУ №729

Порядок оргатчзац;; га проведения профеайхо! тдготовки,
шдвищенняК8 ал1ф|кадч осаовних працшншав професшних
авар1ЙН0 •рятувадьншг служб
Про затвердження Порядку проведения евакуацй у pasi
загрози виннкненняабо виникненкя надавичайних снтуащй
техногенною та природного характеру

Постанова Кабшету Мш;стр;в Украши

в-1д 02 жовтвя 2013 р. №729

Постанова Кабшету М;н;стр;вУкра!ни

в;д 30 жовтня 2013 р. № 841

2 16

ПКМУNs 841

3
3.1

ППБУ

Постанова Кабшету М;н;стр;в Украши
Постанова Кабшету- MimctpiB Украши
Постанова Кабшету М;н;стр;в УкраШп

Iiniii норматпвно-npaBOBi акти та норматнвш документа

33

ПТБ

Правила техногенно! безпекиу сфер; цившьного захисту на
шдприемствах, в оргатзацшх, усгавовах тананебезпечних
територии

Наказ МНС Украши

34

Методика прогноэування ХНО

Методикапрогнозуваннянасл1ДК1В вилнву (викиду)
небезпечних х;шчнихречовин при аварии на промисловнх
об'ектах i траиспор-п

Наказ МНС,
Мшагрополттигаг. Мшекономши,
Млеко лоп';

3.5

Методика спостережень

Методика спостережень щодо оцшки рад!ащйно; тах;тчно1
обстановки

Наказ МНС Украши

3.6

Шструкдш з тривалого

1нструкц1яз трнвапого эбертгання засоб1Врад;ацйного та

Наказ МНС Украши

37

1нструкд;я щодо утримання
захкених споруд

1иструкцш щодо утримання захнсиих споруд цпвшьио)
оборони у мнрний час

Наказ МНС ткрайш

3.8

Правила надання техшчних

Правила надання техшчиих умов до шжеиерного
эабезпечення об'скта будгавицтва щодо пожежио! та

Наказ Мшсстерстаа оборони Укра!ни

Плен реагувания на радаацшю

Плаи реагувания на рад1 ад;йн; авар;!

Наказ Дсржатоц)етуда>вання
МНС

Державн; будавелыинорш Захиствщ пожежд. Пожежна
безпека об’ектш буд;вництва
Державн1 буд;вельн; норми. 1нженерно техн;чн; захода
цившьного захисту (цившьно! оборони)
Правила пожежио; безпеки в агропро «слово му комплекс;

Наказ Мшрепону Украши

ад 30 грудня 2 014 р № 1417.
зареестроваиий у Мш’юс-ri
УкраШи 05 березия 2015 р. за
№ 252/26697
в;д Юкштая 2017 р № 272,
зареестрований у Мш'юс-п
Украши 04 травня 2017р.
за№ 566/30434
ид 15 серпня 2007 р № 557,
зареестрований у Мш’юстт
Укра!на 03 вересия 2007 р за
№ 1006/14273
В1Д 27 березия 2001 р №
73/82/64/122, згресстроваввй у
Мш'юс-п УкраШи 10 кв;тня
2001 р за№ 326/5517
вщ 06 серпня 2002 р. № 186,
зареестрований у Мш’юеп
УкраШи 29 серпня2002 рза№
708/6996
ад 16 грудня 2002 р № 330,
зареестрований у Мш’юст;
Укршни 04 березия 2003 р за
№ 179/7500
вщ 9 жовтия 2006 р № 653.
зареестрований у Мш’юс-п
Украши 02 листопада 2006
р.за№ 1180/13054
ад 14 листопада 2ШЗр №
771, зареестрований у
Мш'юс-п УкраШн 22
листопада 20! 3 р за
№
1988/24520
вщ 17травия 2004 р №
87/211, зареестрований у
Мш'юс-п Украши Ючервня
2004 р.эа№ 720/9319
в;д31 жовтия 2016р. №28 7

Наказ Мшбуду Ухрани

вщ 04 серпня 2006 р № 274

Наказ Мшагрополпики.
МНС

ад 04 грудня 2006 р №
730/770, зареестрований у
Мш’юст; Украши 05 кв;тня
2007 р эа№ 313/13580
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3.11

ДБН В. 1 2-4-2006

3.12

НАЛЕ В О1 057-2006/200

Правила пожежно! безлеки в Украш;

Наказ МВС Украши

Правила
охорони жтгпя людей на водннх об’ектах УкраШи

Наказ МВС УкраШи

