ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАШИ 3 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦШ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ДСНС УКРАШИ У ПОЛТАВСЬКШ ОБЛАСП
ПОЛТАВСЬКЕ М1СБКРАЙОННЕ УПРАВЛ1ННЯ
36034, м. Полтава, вул. Половка, 103, теп.: (0532) 66-38-83, теп./факс: (05322)66-52-33 E-mail: poltmrv@mnspolt.gciv.ua

АКТ
"12" кштня 2018 р.

№ 15

складений за результатами проведения планово! nepeeipKH щодо додержання суб’ектом
господарювання вимог законодавства у сфер! цивьдьного захисту, техногенно'1 та пожежно!
без пеки

Директору Мачух1вського навчально-виховного комплексу
Голубу Серию Васильевичу, за адресою: Полтавсъка область.
Полтавський район, с. Мачухи, вул. Jlm i Убийвовк. 3.
(найменувания/мкцезнаходження суб’екта господарювання - юрндично) особи (та/або його вщокремленого шдроздшу) або прЬвшде, iw'H rn no
батьковЕмкце проживания ф^зичнот особи - шдприемця)

(цента фшащйний код юридично! особи 23545162
або реестращйний номер облшово! картки платника податюв фтзично! особи
шдприемця, або cepia та номер паспорта (для ф1зичних oci6, яю через сво! релптйш
переконання в установленому порядку вщмовилися вщ прийняття реестрацшного
номера облшово! картки платника податюв та повщомили про це вщповщний
контролюючий орган)
Полтавська область. Полтавський район, с. Мачухи. вул. Лял1 Убийвовк. 3
(мкцезнаходження/мкце проживания суб’екта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронно! поштн)

територп та прим1шенпя Мачутавського навчально-виховного
комплексу, за адресою: Полтавська область. Полтавський район, с. Мачухи, вул.
Jlmi Убийвовк. 3
I IcpeBipcHo:

(назваоб’ектаперев1ркн (об’екпв), адреса (адреса) розташування)

Ступшь ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного
ризику в1д провадження господарсысо! д1яльност1 у сфер! техногенно! та пожежно!
безпеки mini
Загальна мформащя про проведения перетирки:
Тип здшенювано! перев!рки
Розпорядчий документ щодо здшенювано! переварки
Наказ вщ 23.03.2018 № 106, виданий Головним Управлйищм + планова;'
Державно! служби Укра!ни з надзвичайних ситуащй у
позапланова
Полтавський облает!
Посвщчення на перев1рку вщ 02.04.2018 № 15

Строк проведения перешрки
02

число

Завершения nepeeipkii
Початок перев!рки
12
04
2018
10
04
2018
09
00
ГОДИНИ хвилини число
шсяць
piK
ГОДИНИ
мюяць
рис

00

хвилини

Особи, якт беруть участь у проведетпп перевтрки:
Посадов1 особи ДСНС Украши або и територ!ального органу:
Провшний iiicneiaop ВЗНС Полтавськог о МРУ ГУ ДСНС Украши у Полтавськм
обласп майор служби цившьного захисту Васеиков Дмитро Валериевич.
Посадов1 та/або уповноважет особи суб’екта господарювання (об’екта перев1рки)/'
ф1зична особа-шдприемець:

Заступник директору Мачух1вського навчально-виховного комплексу з НВР
Михайлик Натаи1я МиколаГвиа
(посада, пр1звшце, гм'я та по багьков!)

Даш про осташпо перешрку:
Планова
□ не було взагал!
□ була у перюд з
Акт переярки ВЩ

р. по

Позапланова
□ не було взагал1
+ була у перюд з «05» 10 2017 р. по «Об» 10 2017 р.
Акт перезнрки вщ «06» ГО2017 р. № 225

р
р. №

Псре.пк питаыь щодо проведении перев1рки
№
з/п

Питания, що пщлягають перерлрд!

Так

Hi

н в

н п

Части на I. Забезпечення пожежно! безпеки
1. Оргашзацшт заходи щодо забезпечення
пожежно) безпеки
Наявтстъ на об’еюд розлорядчих документ
1.1
+
1.2
1.3
1.4

та шформащйних покажчикгв з галань
пожежно! безпеки
На гадпришета створено СПБ
Нагадгцжшсш створено добров1 Льну
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний годроздш
Забезпечення вивчення правил пожежно!
безпеки та проведения виховно! робота,
спрямовано! на запоблання пожежам

2. У 6 уд1вшщтв1 та на виробництв1
застосовуються матер!али та речовиии з
внзначенимн показниками щодо пожежно)'
небезпеки
3. Забезпечено дотримання нращвишаши
об’екта остановлено! о протипожежного
режиму
4. Наившсть декларацн вщповщност!
матер«ально-техн1чно1
бази
суб’скта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежно) безпеки
5.Проведено шструктаж1 та проходжекня
иавчання з питань пожежно) бешеней
6 . Забезпечено протипожежний стан
утри манн я терн тори
7. Забезпечено про шножежний стан
у гримання буд{вель, нршшщень та сноруд
8 . Забезпечено нротнпожежний стан
утримання шляшв евакуацн i виход1в
9. Стан утримання Инженерного
обладнання
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Нормативне
обгрунтування

пункты 2-8, 10 роздшу II
ППБУ

+
+

пункт 14 роздшу II ППБУ

+

пункта 17-19 роздшу П
ППБУ

+

пункт 9 роздшу П ППБУ

+

пункт 11 роздшу II ППБУ

пункт 12 роздшу II ППБУ

+

+

пун кги 2 ,4 , 5
статп 57КЦЗУ

пункты 15, 16, 20
роздшу НППБУ

+

пункт» 1.1-1.21
главн 1 роздшу 1П ППБУ

+

пункти 2.1-2.22
главн 2 роздшу Ш ППБУ

главн

+

пункти 2.23-2.37
розд!лу III
ППБУ

Електроустановки
(можлишсгь
!х
застосування, монтаж, наладка та ексшхуатащя)
вщповщають вкмогам норматавних документ
Системи опалення та теплов1 мерела
вщповщають
протипожежним
вимогам
стандарт, буцгвельних норм та шших
норматавних акпв
Системи вентиляци i кондипдонування поттря
вщповщають протипожежним вимогам норм

+

пункти 1.1-1.24
главн 1 роздшу IV ППБУ

+

пункти 2.1-2.18
глава 2 роздшу IV ППБУ

Газове обладнання вщповщае протипожежним
вимогам норм
Системи канатзацп га смтевидалення
вщповщають та ексгауатуються вщповщно до

+
+

2

пункты 2.18-2.27 главп 2
роздиту IV
ППБУ
пуни н 4.1-4.4 пиши 4
роздигу IV ППБУ
пункти 3.1-3.3 главн
розд(лу IV ППБУ

3

№

з/п

Питания, що пщлягають перев1рщ

Так

Hi

нв

нп

Норма тивне
обгрунтування

вимог протипожежш-Ех норм

10. Наявшсть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, sacooiB зв’язку
10.1

10.2

Б}дов.т, примирения та споруди обладнаш
автоматичними системами протипожежного
захисту (системами пожежно! сигнашацц,
автоматичними системами пожежогасшня,
системами оповдцення про пожежу та
уттравлзння евакуювакням людей, системами
протидимного
захисту,
системами
централиованого пожежного сгюстереження)
(дат - АСПЗ), засобами зв’язку вщповщно до
чиншк нормативно-правових акта
АСПЗ обслуговуються вщповщно до вимог
нормативно-правових акта

пункта 1.1-1.б
роздшу V ППБУ

глави

1

пункт 1.4 главн 1 роздшу V
ППБУ

11. Наявнкть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи
зовншшього
протипожежного
водопостачання, насосш станщ'х вщповщають
та
експлуатуються
вщповщно
до
протипожежних вимог
Улаштуваккя та утримання внутрштнъого
протипожежного водогону, кшьюсть ввод1в у
бущвлю, виграги води на внутршше
пожежогасшня та кшыасть сгрумин вщ
пожежних
крашв
вщповщае
вимогам
буд1ве.пьних норм

12. Наявшсть та утримання пщроздинв
добровольно!, вщомчо1 та мгсцево!
пожежно! охорони, пожежно! техшки та
первинних засоо1в пожежогасшня
13. Дотримання вимог пожежно! безпеки
шд час збирання, переробки та зберпання
зерновнх i грубих кормив
14. Дотримання вимог пожежно! безпеки
пщ
час
проведения
вогневих,
фарбувальних та буд1вельно-монтажних
po6iT
14.1 Нове
бушвництво,
реконструкция,
переоснащения, реставрация та каттаяьний
ремонт
примлцень,
будинюв,
споруд
здШснюються
на
годстаи
проегаио!
документаци, яка затверджена у встановленому
порядку
14.2 Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та
проведеиш звэрювальних та гнших вогневих
робн вщповщають вимогам нормативних
документа
14.3 Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та
проведент фарбувальних робн вщповщають
вимогам нормативних д окуменпв
14.4 Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та
проведенга робот з мастиками, клеями та
шшими
подобиями
горючими
речовинами й матер1алами вщповщають
вимогам нормативних документ
14.5 Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та
лроведекш
буд!вевьно-монтажних
робгг
вщповщають вимогам нормативних документа
Заходи пожежно! безпеки у
14.5.1
проекттй
документнци
щодо
застосування
пожежно-техшчно!
класифкаид вщповщають вимогам
нормативних д окуменпв

+

пункти 2.1, 2.3
роздшу V ППБУ

глави 2

+

пункт 2.2 глави 2 роздшу V
ППБУ

+

пункт 7 роздшу I,
пункт 12 роздшу П, пункти
3.1-3.26 глави 3 роздшу V
ППБУ,
статп 61-63 КЦЗУ

+

пункти 8.1.1-8.5.18
НАЛЕ В.01.057-2006/200

роздал VII
ППБУ

+

пункт 21 роздшу II ППБУ

+

пункти 1.1-1.5 глави
роздшу VII ППБУ

1

+

пункти 2.1-2.28 глави
розд1лу VII ППБУ

2

+

пункта 3.1-3.9 глави
розд!лу VII ППБУ

3

+

пункти 4.1-4.48 глави 4
роздшу VH ППБУ

+

пункт 2 частини першо'1
crarri 67 КЦЗУ,
пункти 2.1 -2 .1 9
Д Ш В. 1.1-7

№
з/п

Питания, що пщлягають перевфщ
14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

Так

Hi

Заходи пожежнса безпеки у
проектнзй
документацц
щодо
обмеження поширення пожеяа ьпж
будшками вщловщаюгь вимогам
нормативних документ
Заходи пожежно! безпеки у
проектюй
документацп
щодо
обмеження поишрення пожеяа в
будинках вщловздають вимогам
нормативних документ
Заходи пожежнса безпеки у
проекттй
документацп
щодо
забезпечення безпечно! евакуацп
людей
вщповщають
вимогам
нормативних документ
Заходи пожежнса безпеки у
проектшй
документацп
щодо
забезпечення гасшня ложеж1 та
проведения пожежно-рятувалъких
робгг
вщповщають
вимогам
нормативних документ
Заходи пожежно! безпеки у
проектнзй
документацп
щодо
основних
шженерно-техтчних
засоб1в
захисту
вщ
пожеж1
вщповщають вимогам нормативних
документ

нв

нп

Нормативна
обгрунтування
пункт 2 частики першо!
cT arri 67 КЦЗУ,
пункта 3.1 - 3.5
ДБНВ.1.1-7

пункт 2 частннн першо!
статт! 67 КЦЗУ.
пункта 4.1 -4 .4 2
ДБНВ.1.1-7

+

пункт 2 частини першо!
статп 67 КЦЗУ,
пункти 5.1 - 5.54
ДБНВ.1.1-7

+

пункт 2 частннн першей
C T ani 67 КЦЗУ,
пункта 6.1 - 6.16
ДБНВ.1.1-7

+

Чаетина П. Забезпечення техногенио! безпеки та
захисту населения i територш вэд надзвнчайних ситуацш
+
1. Виконанни вимог шженерно-техшчних
заходт на об’ектах, проектування яких
здшснюеться з урахуванням шженернотехшчних зах<шв цивильного захисту
+
2. Проведено щентифнсацно об’скта
н адви щено 1 небезпеки
3. Здшснено
декларування
безпеки
об’сютв пщвищено! небезпеки

пункт 2 частини першей
стат-ri 67 КЦЗУ,
пункти 7.1 -7 .1 9
ДБНВ.1.1-7

.

4. Проведено обов’язкове страхування
цивильно?
вщповщалыюсг!
суб'екнв
господарювання
5. Розроблено плани локалюацй та
лшвщацп наслвдкдв аварш на об’ектах
П1Двищено1 небезпеки
6. Забезпечено
прашвниьлн
об’екта
засобами колектпвного та шдивщуального
захисту
7. Розмлщено шформацйо про заходи
безпеки та В1дп0вщиу поведшку населения
у раз! виникнения авари
8. Орппшацш
та
забезпечення
евакуацшних заход1В
9. Створено
об’ектов!
формування
цивильного захисту та необхщну для Тх
функцтнування
матервально-гехшчну
базу, забезпечено готовшсть таких
формувань до дш за призначениям
10. Створено диспетчерську службу на

+
+

пункта 1-4 Перетку об'оспе, що
господарювання, проектування яких
вдйсяюетеся з уракуванням вимог
ш ясенерно■•гехтвчки;;
заходав
циального захисту. ПКМУ
6,
тдпункт 1.9 ДБНВ.1 2-4-2006
пункт 3 Порядку едентифедацй та
облтку
об’екпв
педващеио!
небезпеки, ПКМУ 3*956

№

пункт 9 частная першей статп 20
КЦЗУ.
Порядок декларування безпеки
об'екпв
пщвищено! небезпеки
П Ш У Л 956
пункт 1 Порядку проведения
обов'язкового страхування циюльио!
вшповдалытсте
ПКМУ№ 1788,
пункт4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини першо! статп 20,
пункт 2 частот першо! статп 130
КЦЗУ,
стагтя 11 ЗУ Ns 2 245
пункт 2 частння першо!
20 КЦЗУ,
ПКМУ 1200.
пункта4.3,4.6 ПТБ

статп

пункт 3 частот першо!
20 КЦЗУ

статп

№

+

пункт 4 чаггганн першо! статп 20
КЦЗУ,
чаетина9 стэтп 33 КЦЗУ
пункт 5 частани першо! статп 20,
статтаЗб КЦЗУ,
пункт 3 ПКМУ № 787

+

пункт 6 частини першо! статп 20
КЦЗУ,

К
Питания, що пздлягають nepeeipip
з/п
обЧкп тдвищено? небезпеки
11. Здшснено навчаиня прашвниюв з
нитань цивильного захисту, у тому чис\гц
правилам техногенноТбезпеки
12. Проведено обЧктов! тренування i
навчання з нитань цивильного захисту
13. Забезпечення аварШно-рятувального
обслуговування суб’екпв господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог
законодавства
щодо
створен ня,
зберпання,
утримання,
облжу,
використання та реконструкцн захисних
споруд цивильного захисту
15. Створено об’ектовий матер1альний
резерв для запоб»гання та лжвщацн
насл!дк!в надзвнчайних ситуацш

Так

Hi

НВ

+

НП

Нормативно
обгрунтуваиня
додаток
1
до
Методики
ярогяоэування
пункт 8 частини першо! статп 20
КЦЗУ.
стала 40 КЦЗУ.
ПКМУ.>6 44 3,
ПКМУ 444

№

+

+

пункт 11 частани першо! статп 20
КЦЗУ,
пункта
5,
6
Порядку
здйснення навчання населения даям
у надавичайиих сиг/ащях,
ПКМУ №444
пункт 12 частник першо! статп 20 та
стали! 33 КЦЗУ
стали 32, пункта 15, 16 частани
першо! статп 20 КЦЗУ. наказ МНС
№ 653,
пункт 24 ПКМУ № 253

пункт 13 частанн першо! статп 20
КЦЗУ.
стали 98 КЦЗУ,
абзац шостай пункту 4 Порядку
створення
i
використання
матер1альннх
резервна
для
вапоб1Гання, лпсвдацИ надзвнчайних
ситуацШ техногенного ! природного
характеру
та
!х
нас.идюв,
ПКМУ» 308
стали 53 КЦЗУ

16, Впроваджено на об’скт! тдвищеши
небезпеки
автоматизовану
систему
раннього
виявлення
надзвнчайних
ситуацш та систему оповйцення та
забезпечено 'ix працездатшсгь
17. Забезпечено
виконання
вимог
законодавства щодо охорони життя людей
на водних об’ектах

пункт 1 1 Правил охорони жили
людей на водних об’сктах

Пояснения до почначень, використаних у перелвку нитань:
«Так»

«Hi»
«НВ»
«НП»

- так, виконано, дотримано, вщповщае, присутне;
- Hi, не виконано, не дотримано, не вщповщае, шдсугие;
- не вимагаеться вщ суб’екта господарювання (ф!зично! особи - пщприехщяУоб’оста, що перешрясться;
- не пере:шрялося у суб’екта господарювання (у ф!зично1 особи - пцщриемця)/ на o6’eKTi.

Опис винвлених порушень
№
з/п

Нормативно-правовий акт,
вимоги иного порушено
позначення
рекв1зити
нормативно
норми (пункт,
стаття)
правового акта
Роздш 5, Глава, 1 п. 1

ППБвУ

Роздш 5 ,Глава, 2 п.
2.1.1

ППБвУ

3

Роздш 5, Глава 1
пункт 1.2

ППБвУ

4

Роздш 4 Г лава 1 п.
1.18.2
Роздш 5, Г лава, 3 п.
3.10

ППБвУ

Роздш 5, глава, 2 п
2.1.10

ППБвУ

1

5

6

ППБвУ

Детальний опис виявленого порушення
Примщення не обладнано системою протипожежного
захисту вэдповщно до ДБН В.2.5-56:2010 «1нженерне
обладнання будиншв i споруд. Системи протипожежного
захисту».
Примпцення та територйо не забезпечено необхщною
кшькютю води для щлей пожежогасшня вщповщно до
вимог ДБН В.2.5-74:2013
Не обладнати примщення системою оповшдування про
пожежу та управления евакуюванням людей
Вщбуваеться вщкрите прокладання електропровод1в
Не проведено перезарядку та техшчне обслуговування
одного вогнегасника
Бшя мюць розташування пожежно! водойми не

встановлеш покажчики (об'емш 3i свгтильником або
плосм i3 застосуванням с б ы л о вщбивних покригпв) з
нанесеними на них лгтерного нгдексу Г1В, цифровими
значениями запасу води в куб!чних метрах та кшькосп
пожежних автомобйив, котр1 можуть одночасно
встановлюватися на майданчику бшя водойми
Розд1п 3 Г лава 2 п.
ППБвУ
На дверях одного евакуацшного виходу не вказано мюце
2.12
знаходження ключ!в
Роздш 2, п 8
ППБвУ
Не дозабезпечено прим1щення знаками пожежно! безпеки
згщно з ДОН ISO 6309: 2007 «Протипожежний захист.
Знаки безпеки. Форма та кол ip» та ГОСТ 12.4.026-76
«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».;
Перел 1к питань щодо здшснення контролю за д!ямн (безд1яльшстю) посадових oci6,
уповноважених на здшснення перев!рки

7
8

(запоинюеться виклюнно кер!вником субъекта господарюваиня або уповноваженою ним особою)

Питания, що шдлягають контролю з боку суб’екта
господа рювання

№
з /п

Про проведения планово) перевлрки суб’екта господарюваиня
письмово попереджено не менше т ж за 10 календарних дгав до ii
початку
Посвщчення на проведения перевлрки та службOBi посвщчення, що
засвщчують осхб, що проводять перев1рку, пред’явлено
Когшо посвщчення на перезйрку надано

1

2
3

Перед початком здШснення перевхрки особами, що здйснюють
перевлрку, внесено запис про переглрку до вщповщного журналу
суб’екга господарювання (за його наявносп)
Пщ час лозапляново) nepeBipKH з'ясовувалися лише т) питания,
необхщшсгь nepesipKii яких стала пщставою для и здшснення. У
посвщчекш на здзйснекня позапланово) перевхрки зазначено питания,
що е пщставою для здшснення тако) перев1рки

4

5

Так

Hi

Н В

нп

Нормативне
обгрушування
частейа четверга стага 5 ЗУ В1Д
05юмтня2007р
№Ш

-4 -

частей а п' ята стати 7, с гагтя 10
ЗУ В1Д 05 квгия 2007 р. № 877

—V

частеиап’ята статп?,
абзацы тре-пй та шостей статп 10
ЗУ В1Д05 квтш 2007 р. № 877
частей а дванадцята статп 4 ЗУ
в« 05 квпня 2007 р, ,№87?

f -

частей а перша статп б ЗУ вщ 05
квгтня 2007 р.
№ 877
- Р

Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено!
_____перев«рки та складского акта переварки_______
Опис пояснень, зауважень або заперечеиь

№ з/п
— "-v

________

Цей акт nepeeipKH складено у двох пришрннках, один з яких вручаегься кер ie нику (власнику) суб’екта господарюваиня або уповноважешй ним oco6i,
а другий - залишаеться в орган! ДСНС Укршни, посадов! особи якого здШснювали захщ державного нагляду (контролю).

Пщписи oci6, як! брали участь у nepeeipqi
Посадов! особи ДСНС Укра'ши:
Провщний шспектор ВЗНС
Полтавського МРУ ГУ Д С Н С ^ ^ ^ Л , /
J
1
Украши у Полтавськш
Q
асенков Д митро Валерш ович
обласи майор сл. ц.з.
—
Посадов1 та/або уповноважеш
особи суб’екта господарюваиня,
ifflui особи, присутш пщ час
здшснення заходу:

____

у гГ
//

(носада)

,

iywLk,‘t>f \

»л

Примтрник цього акта nepeeipi® отци^ано « fJL »
____ ClLl j U
ф л ___
A

j

(посада)

/

РокУ

Вщиптка про вщмову шдписання/отримання (необхщне пщкреслити) посадовими
га/або уповиоваженими особами суб’екта господарюваиня цього акта перев1рки

Примггка. У випадку ншпшосп в акт! вщомостей, що становлять службову або державну таемницю, йому може бути присвоено вщповщний гриф
секретное^ або обмеження доступу.

ПерелЁк норма гивио-правових актЁв та нормативиих документов, в ё д п о в ё д н о д о
__
яких складе но перешк питань щодо проведени я перевЁрки_________
№

з/п

Позначення
нормативно
правового акта

Назва нормативно-правового
акта

1

2

А

Затверджено
вид нормативнодата та номер
правового акта та назва
нормативнооргану
правового акта
4

3

Закона Украши

1
1.1

ЗУ № 877
КДЗУ

«Про основн! засади державного нагляду
(контролю) у сфер! господарсько! д!яльност!»
Кодекс цивильного захисту Укршни

Закон Укршни

1.2
1.3

ЗУ № 2245

«Про об'екгн шдвищено» небезпеки»

Закон Украши

1.4

ЗУ № 15/98

«Про захнст люди ни вщ впливу !он!зуючого
випрошнювання»

Закон Укршни

2

вщ 05 квгтня 2007 р.М»
877-V
вщ 02 жовтня 2012 р.
№ 5403 -VI
в!д 18 <лчня 2001 р.№
2245 - III
вщ 14 С1чня 1998 р.№
15/98-В Р

Кодекс

Постанови Кабшету MimcTpie Украина

2.1

ПКМУ № 956

2.2

ПКМУ № 1043

2.3

П1СМУ No 5

2.4

ПКМУ № 564

2.5

ПКМУ № 1788

2.6

ПКМУ № 1200

2.7

ПКМУ № 763

2.8

ПКМУ № 308

2.9

ПКМУ № 443

2.10

ПКМУ № 444

Порядок щентифшацп та облику об'ект!в
шдвнщено! небезпеки
Про затвердження критерий, за яками
оц!нюегься ступшь рнзнку в!д провадження
господарсько! дмльност! та визначаеться
перюдичшсть здайснення планових заходав
державного нагляду (контролю) у сфера
техногенно! та пожежно! безпеки Державною
службою з надзвнчайних ситуац!й
Типове положения про вщомчу пожежну
охорону
Порядок функщонувания добровьлыю!
пожежно! охорони
Порядок i правила проведения обов'язкового
страхування цившьио! вщповщальност!
суб’ектш господарюваиня зашкоду, яка може
бутн запод!яна пожежами та авариями на
об'ектах пщвищено! небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечш об'екти та об'екгн,
господарська д!яльшсть на яких може
призвесги до аварий еколопчного i
саштарно-ешдем1олопчного характеру
Порядок забезпечення населения !
пращвнишв формувань та спец!&тзованих
служб цивильногозахисту засобамн
!ндивщупльного захисту, приладим и
рад!ац!йно! TaxiMiHHoI розвщки,
дозиметричного i х!м!чного контролю
Про затвердження перелЬсу суб’е к т
господарюваиня, галузей таокремих
територ>й, яы шдлягають постойному та
обов’язковому аварiйно-рягувага.ному
обслуговуванню надогов!рн!й основ!
Порядок створення i викорнстання
MarepianbHHX резерв is для запобнання,
даквщащ? надзвнчайних ситуаций
техногенного! природного характеру ia lx
иаслмойв
Порядок пшготовкн до дай за призначенням
органа упраалшня та сап цившьного захисту
Порядок здШснення навчання населения даям
у надзвнчайних снтуац!ях

ПосгаиоваКабшету М!н!стр!в
Укршни
ПостшюваКаб!нету MiaicTpie
Украши

вщ 11 линия
2002 р. № 956
вщ 27 грудня 2017 р.
№ 1043

ПостановаКабшету MiaicipiB
Украши
ПосгаиоваКабшету MimcrpiB
Украши
ПосгаиоваКабшету MiHicrpie
У кратки

вщ 09 шчня
2014 р, № 5
вщ 17 липня
2013 р. № 564
вщ 16 листопада
2002 р. № 1788

ПостановаКаб!нету MiHicrpie
Укршни

вщ 19 серпня
2002 р. № 1200

ПосгаиоваКабшету MiHicTpie
Укршни

вщ 26 жовтня
2016 р. № 763

По ст гшов а К a6i нету М i 1Йстр!в
Украши

вщ 29 березня 2001 р.
№ 308

Постанова
У кратки
Постанова
Украши

вщ 26 червня
2013 р. № 443
вщ 26 червня
2013 р. № 444

Кабшету

MiHicipiB

Кабшету

MiHicrpie

2.11

ПКМУ № 787

2.12

ПКМУ № 253

2.13

ПКМУ № 11

2.14

ПКМУ № 6

2.15

ПКМУ № 729

2.16

ПКМУ № 841

Порядок утворення, завдаиня тафункцп
формувань цив!льного захисту
Порядок використання захисних споруд
цивильного захисту (цивильно! оборони) для
господарськнх, культурн их тапобутових
потреб
Положения про едину державку систему
цивильного захисту

ПосгановаКабшету MiHicrpie
Укрални
ПостановаКаб!нету MiiiicTpie
Укрални

вщ 09 жовгня
2013 р. № 787
вщ 25 березня
2009 р. № 253

Пост анова К абшегу MiHicTpie
Укрални

вш 09 с!члля
2014 р .№ 11

Про затверджения переллку об’е к т , шо
належать суб’ектам господарювання,
проектуванлля яких здшенюетъея з
урахуванням вимог лнжеиерно-техн1чних
заходлв цивильного захисту
Порядок оргашзацп та проведения
профестйнол п1дготовки, пщвшцеиня
кваллфжаци основнпх пращвникт
прафестйних аварлйно-рятувапьних служб
Про затверджеилля Порядку проведения
евакуаца у pasi загрози виникнення або
виннкнення надзвллчайних ситуацш
техногенного та природного характеру

ПосгановаКабшету MimcipiB
Укрални

вщ 09 cia лля
2014 р. № б

ПостановаКабшету Млшстрлв
Укрални

в!д 02 жовтня 2013 р.
№ 729

ПосгановаКабшету Minicrpie
Укрални

в!д 30 жовтня 2013 р.
№ 841

1*шн нормативно-правое! акта та нормативна документа

3

вЛд 30 грудая 2014 р № 1417.
зареестрованнй у Мш’юстл
Укрални 05 березня 2015 р за
№ 252/26697
ид 10 лев!тая 2017 р № 272,
зареестрованнй у Мш'юс-п
УкраЛни 04 травня2017р.
за № 566/30434

3.1

ППБУ

Правила пожежно! безпеки в Украли!

Наказ МВС Укрални

3.2

Правила охорони
життя людей на
водних об’ектах
У кралии
ПТБ

Правила
охорони життя людей на водних об’ектах
Укрални

Наказ МВС Укрални

Наказ МНС Укрални

влд 15 серпия 2007 р № 557,
зареестрованнй у Млв’юстл
Укрални 03 вересня 2007 р. за
№ 1006/14273

Наказ МНС,
Мшагроллолиики, Мшекономнси,
Мшекологи
Наказ МНС Укрални

влд 27 березяя 2001 р. №
73/82/64/1 22, зереестрованнй у
Мш'юсд Укрални Юквгая
2001 рза№ 326/5517
влд 06 серпня 2002 р. № 186,
УкраЛни 29 серпня2002 р.за№
708/6996
влд 16 грудая 2002 р. № 330,
зареесгрований у Млн'юстл
УкраЛни 04 березня 2003 р. за
№ 179/7500

3.3

3.4

Методика
прогнозування ХНО

3.5

Методика
спостережень

Правилатехногенлки безпекн у сферл
цивильного захисту на пщпрнемствах, в
оргаюзащях, установах та на небезпечнлтх
т е р т opiax
Методика прогнозування наслщюв виливу
(викиду) небезпечних хлмлчних речовин при
авар1ях на промислових об'ектах i транспорт!
Методика спостережень щодо оцшки
pafliauiftHoI тахлм!чнол обстановки

3.6

1иструкщя з тривалого
зберзания

1нструкц!я з тривалого зберлгання засоб!в
рад!ац!йного тах!м!чного захисту

Наказ МНС Укрални

3.7

Гнструкшя щодо
утримання зачисних
споруд
Правила издания
техшчних умов

1нструкц!я щодо утримання захисних споруд
цивйытол оборони у мирний час

Наказ МНС Укрални

Правила надання техшчних умов до
!нженерного забезпечення об’екта
будлвництвалцодо пожежнол татехногенно!
безпеки
План реагування нарадлащйш авари

Наказ Млгастерства оборони
Укрални

Державн! буд!вельн! нормн. Захист вш
пожеж!. Пожежна без пека об’ект!в
буд!вництва
Державн! буд!вельн! нормн. 1нжелтерноTexHinHi заходи цивильного захисту
(цивильно! оборони)

Наказ MiHperiony Укрални

Наказ Мшбуду Укрални

В1Д04 серпня 2006 р. № 274

Правила пожежяо! безпеки в
агроглромнеловому комплекс!

Наказ Мшагрополп ики,
МНС

вщ 04 грудая 2006 р. №
730/770, зареестрованнй у
Мш’юеп УкраЛни 05 квЛтня

3.8

3.9

План реагування
paaiauifiHi авара

3.10

ДБН В .1.1-7-2016

3.11

ДБН В .1.2-4-2006

3.12

НАПБ В.01.0572006/200

на

Наказ Держат омрегулювання,
МНС

влд 9 жовтня 2006 р № 653,
зареестрованнй у Мш'юс-п
УкраЛки 02 листопада 2006
р.эа/6 1180/13054
вЛд 14 листопада 2013 р №
771. зареестрованнй у
Мш’юспУкрални 22
листопада2013 р. за
№
1988/24520
вщ 17травня 2004 р. .№
87/211, зареестрований у
Мш’юсп УкраЛНи 10 яервня

