Д Е Р Ж А В Н А СЛ УЖ БА У К РА Ш Й 3 М А ДЗВИ Ч АЙ Н И Х СИТУАЦШ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ ДСНС УКРАШИ У ПОЛТАВСЬКШ 0БЛАСТ1
ПОЛТАВСЬКЕ М1СБКРАЙОННЕ УПРАВЛ1ННЯ

36034, м. Полтава, вул. Половка, 103
тел.: (0532) 66-38-83, тел./факс: (0532) 66-52-33 E-mail: poltmrv@mnspolt.gov.ua

АКТ
№ 28

"13" к е т ы 2018 р.

перев1рки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежноУ i техногенноУ безпеки, цившьного
захисту, контролю за д1яльшстю авар1йно-рятувальних служб
(необхщне шдкреслити)

Полтавський л т ературн о-мемop icmьний музей 1. П. Котляревського
щентифжацшний код юридичноТ особи 02223879 або реестрацшний номер облжово'У картки платника податк1в
ф1зично'У особи - шдприемця, або сер1я та номер паспорта (для ф1зичних oci6. як1 через сво'У релшйш переконання в
установленому порядку вщмовилися в1д прийняття ресстраш иного номера облжово'У картки платника податк1в)
м. Полтава, пр-т Першотравневий, 18
I lepcBipeno: примщення та mepumopiw Полтавсъкого лтературно-мемор1алъного музею 1.П.Котляревського за
адресою: м. Полтава, пр-т Першотравневий, 18, Соборний майдан, 3.
Стушнь ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного ризику вщ провадження господарсько'У
д1яльносЛ у сфер1 техногенноУ та пожежноУ безпеки inmi

□□□□□□□□□□,

Загальна шформащя про проведения перев1рки:
Розпорядчий докум ент щодо здШ снювано '1 перев1рки

Тип здшснюваноТ перев1рки

Наказ вщ 23.03.2018 р. № 106 виданий Головним управлшням ДСНС
УкраУни у Полтавськш обласН
Посвщчення на перев1рку вщ 02.04.2018 р. № 22

И планова;
□ позапланова

Строк проведения перев1рки
П очаток перев!рки

11
число

04
мюяць

2018
р1к

Заверш ения перев1рки

15
години

00
хвилини

13
число

04
мюяць

14
години

2018
р1к

00
хвилини

Особи, як1 беруть участь у проведенн1 перев1рки:
Посадов! особи ДСНС Укра'Уни або й' територ1ального органу

головний шспектор ВЗНС ПМРУ ГУ ДСНС УкраУни у Полтавськ1й област1 Пругло ВЛалш Олександрович
Посадов1 та/або уповноважен1 особи суб’екта господарювання (об’екта перев1рки)/ ф1зична особа-пшприемець

Директор Полтавського л1тературно-мемор1ального музею 1.П.Котляревського Яременко Руслан Миколайович

mini особи:________________________________ _____ ____________________________________________
(посада, пр1звише, iM’n та по батьков1)

Дан1 про останню перев1рку:
Позапланова

П ланова

□ не було взагал1
0 була у перюд з 24.10.2017 р. по 27.10.2017 р
Акт перев1рки вщ 27.10.2017 р. № 290

□ не було взагал1
□ була у перюд з
Акт перев1рки вщ

р. по

р.
р. №

ПЕРЕЛ1К
питань щодо проведения перев1рки
№
з/п

П итания, що пщ лягають nepeeipui

Так

Hi

НВ

нп

Н ормативне
обгрунтування

Частина I. Забезпечення пожежноУ безпеки
1. Оргашзацшш заходи щодо забезпечення пожежноУ безпеки

1.1
1.2

Наявшсть на об’екп розпорядчих докуменпв та шформацшних
покажчик]в з питань пожежноУ безпеки
На шдприемст створено СПБ

+

пункти 2-8, 10 розд1лу II
ППБУ
пункт 14 роздшу II ППБУ

№
з/п

1.3
1.4

П итания, що пщ лягають nepeBipui

Так

На шдприсмств1 створено добровшьну пожежну охорону та утворено
пожежно-рятувальний гпдроздш
Забезпечення вивчення правил пожежноУ безпеки та проведения
виховноУ роботи, спрямовано'У на запоб1гання пожежам

2. У буд1вництв1 та на виробництв! застосовуються материала та
речовини з ни знамен им и показниками щодо пожежно!' небезпеки
3. Забезпечено дотримання прашвниками об’екта встановленого
протипожежного режиму
4. Наявнкть декларацй' вадповщност! матер1ально-техшчно1
бази суб’екта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежноУ безпеки
5.Проведено шструктаж1 та проходження навчання з питань
пожежноУ безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територп

Hi

нв нп

пункт 12 роздшу 11 ПИВУ

4-

пункти 17-19 роздшу 11
ППБУ
пункт 9 розд)лу II ППБУ

-V
-V

пункт 11 розд1лу II ППБУ
пункти 2, 4, 5
стагп 57 КЦЗУ

-1-

пункти 15, 16, 20
роздшу II ППБУ
пункти 1.1-1.21 глави 1
роздшу III ППБУ
пункти 2.1-2.22 глави 2
роздшу III ППБУ
пункти 2.23-2.37 глави 2
роздшу III ППБУ

А7. Забезпечено протипожежний стан утримання буд1вель,
примппень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шлях1в евакуацп
i виход1в
9. Стан утримання шженерного обладнання

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Електроустановки (можлив1сть Ух застосування, монтаж, наладка та
експлуатащя) в1дпов1дають вимогам нормативних документа
Системи опалення та теплов1 мереж1 вщповщають протипожежним
вимогам стандарта, буд1вельних норм та шших нормативних акт1в
Системи вентиляци i кондицюнування псштря вщповщають
протипожежним вимогам норм
Газове обладнання вщповщае протипожежним вимогам норм
Системи канал1зацп та смггтевидалення вщповщають
експлуатуються вщповщно до вимог протипожежних норм

Н ормативне
обгрунтування

-4
■+

4
4
44

та
+

пункти 1.1-1.24 глави 1
роздшу IV ППБУ
пункти 2.1-2.18
глави 2 роздшу IV ППБУ
пункти 2.18-2.27 глави 2
роздшу IV ППБУ
пункти 4.1-4.4 глави 4
роздшу IV ППБУ
пункти 3.1-3.5 глави 3
розд1лу IV ППБУ

10. Наявнкть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засоб1в зв’язку

10.1

10.2

Буд1вл1, прим1щення та споруди обладнаш автоматичними системами
протипожежного захисту (системами пожежноУ сигнал1 защ1 ,
автоматичними системами пожежогасшня, системами опов1щення
про пожежу та управлшня евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами централ1зованого пожежного
спостереження) (дал1 - АСПЗ), засобами зв’язку вщповщно до
чинних нормативно-правових акпв
АСПЗ обслуговуються вщповщно до вимог нормативно-правових
аючв

пункти 1.1-1.6 глави 1
роздшу V ППБУ
+

пункт 1.4 глави 1 розд1лу
V ППБУ

4-

11. Наявнкть та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1
11.2

Системи зовн1шнього протипожежного водопостачання, насосш
станц11
вщповщають та експлуатуються вщповщно до
протипожежних вимог
Улаштування та утримання внутр1шнього протипожежного водогону,
кшьюсть ввод1в у буд1влю, витрати води на внутршне
пожежогас1ння та кшьюсть струмин вщ пожежних KpaHie вщповщас
вимогам буд1вельних норм

12. Наявнкть та утримання шдроздинв добровшьноУ, вгдомчоУ
та мкневоУ пожежноУ охорони, пожежноУ техшки та первинних
засоб1в пожежогасшня
13. Дотримання вимог пожежноУ безпеки шд час збирання,
переробки та зберкання зернових i грубих корм1в
14. Дотримання вимог пожежноУ безпеки шд час проведения
вогневих, фарбувальних та буд1вельно-монтажних p o 6 iT

14.1

14.2
14.3
14.4

Нове буд1вництво. реконструкц1я, переоснащения, реставрац1я та
капггальний ремонт прим1щень, будинк1в, споруд здшснюються на
пщстав1 проектноУ документащУ, яка затверджена у встановленому
порядку
Заходи пожежно!' безпеки при шдготовщ та проведенш
зварювальних та шших вогневих po6ir в1дпов1дають вимогам
нормативних документ1в
Заходи пожежно!' безпеки при шдготовщ та проведенш
фарбувальних робгг вщповщають вимогам нормативних документ1в
Заходи пожежно!' безпеки при шдготовщ та проведенш робот з
мастиками, клеями та шшими под1бними горючими речовинами й
матер1алами вщповщають вимогам нормативних документа

л

пункти 2.1, 2.3 глави 2
розд1лу V ППБУ
пункт 2.2 глави 2 розд1лу
V ППБУ

4-

-t

-4

пункт 7 роздшу I,
пункт 12 роздшу II,
пункти 3.1-3.26 глави 3
роздшу V ППБУ,
стагп 61-63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 - 8.5.18
НАПБ В.01.057-2006/200
роздш VII ППБУ
пункт 21 роздшу II ППБУ

■+
пункти 1.1-1.5 глави 1
роздшу VII ППБУ
+

пункти 2.1-2.28 глави 2
роздшу VII ППБУ
пункти 3.1-3.9 глави 3
роздшу VII ППБУ

Заходи пожежноУ безпеки при шдготовщ та проведенш буд1вельномонтажних po6iT вщповщають вимогам нормативних документе
14.5.1
Заходи пожежноУ безпеки у проектнш документащУ щодо
застосування
пожежно-техн1чноУ
класиф1кацй'
вщпов1дають вимогам нормативних документе
14.5.2

Заходи пожежноУ безпеки у проектшй документац1У щодо
обмеження
поширення пожеж1 м1ж будинками
вщповщають вимогам нормативних документ! в

14.5.3

Заходи пожежноУ безпеки у проектшй документацп щодо
обмеження поширення пожсж! в будинках вщповщають
вимогам нормативних документ1в

14.5.4

Заходи пожежноУ безпеки у проектшй документащУ щодо
забезпечення безпечно'У евакуашУ людей в1дпов1дають
вимогам нормативних документ1в

14.5.5

Заходи пожежноУ безпеки у проектшй документащУ щодо
забезпечення гасшня пожеж1 та проведения пожежнорятувальних робге вщповщають вимогам нормативних
документе
Заходи пожежноУ безпеки у проектшй документащУ щодо
основних шженерно-техшчних 3aco6iB захисту вщ пожеж1
вщпов1дають вимогам нормативних документ1в

14.5.6

Hi

НВ

ч
-4 -

,4.5

Так

П итания, що пщлягашть nepeeipui

i

+
ч
ч
-+

нп

Н ормативне
обгрунтування

пункти 4.1-4.48 глави 4
розд1лу VII ППБУ
пункт 2 частини 1 статп
67 КЦЗУ,
пункти 2.1 -2.19
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 статп
67 КЦЗУ,
пункти 3.1 - 3.5
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 стагп
67 КЦЗУ,
пункти 4.1 - 4.42
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 статп
67 КЦЗУ,
пункти 5.1 -5.54
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 стагп
67 КЦЗУ,
пункти 6.1 -6.16
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 статп
67 КЦЗУ,
пункти 7.1 -7.19
ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенноУ безпеки та захисту насе. тення територш вщ надзвичайних cmyanifl
пункти
1-4 Перелжу
1. Виконання вимог шженерно-техшчних заход1в на об’ектах,
об’еючв, що належать
проектування яких здШснюсться з урахуванням шженерносуб’ектам
техн!чних за ход iв цивильного захисту

ч

2. Проведено шентифШашю об’екта пщвищеноУ небезпеки

3. Здшснено
небезпеки

декларування

безпеки

об’екгпв

пщвищеноУ

1
4. Проведено
обов’язкове
страхування
вщповщальносЧ суб'ект1в господарювання

цившьноУ

ч

5. Розроблено плани локалгзацй' та лШвщацп наслщктв аварш
на об’ектах пщвищеноУ небезпеки

+
ч

Забезпечено пращвнишв об’екта засобами колективного та
шдивщуального захисту
6. Роз1шщено шформашю про заходи безпеки та вщповщну
поведШку населения у раз1 виникнення аварн
7. Орган1зац1я та забезпечення евакуацшних заход1в
8. Створено об’ектов! формування цившьного захисту та
необхщну для Ух функщонування матер1ально-техщчну базу,
забезпечено готовнкть таких формувань до дШ за призначенням

ч
т
+

господарювання,
проектування

яких
з
урахуванням
вимог
шженерно-техшчних
заход1в
цившьного
захисту, ПКМУ № 6,
подпункт 1.9 ДБН В. 1.2-42006
пункт
3
Порядку
щентифжацй та облжу
об’екпв
пщвищеноУ
небезпеки, ПКМУ № 956
пункт 9 частини 1 статп
20 КЦЗУ,
Порядок
декларування
безпеки
об’екпв
пщвищеноУ
небезпеки
ПКМУ № 956
пункт
1
Порядку
проведения обов’язкового
страхування
цившьноУ
вщповщальносп,
ПКМУ № 1788,
пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини 1 статп
20, пункт 2 частини 1
стагп 130 КЦЗУ,
стаття 11 ЗУ № 2245
пункт 2 частини 1 стагп
20 КЦЗУ,
ПКМУ № 1200,
пункти 4.3, 4.6 ПТБ
пункт 3 частини 1 стагп
20 КЦЗУ
пункт 4 частини 1 стагп
20 КЦЗУ,
частина 9 статп 33 КЦЗУ
пункт 5 частини 1 стагп
20, стаття 26 КЦЗУ,
пункт 3 ПКМУ № 787
ЗДШСНЮСТЬСЯ

Так

П итания, що пщ лягають nep eeip ui
9. Створено диспетчерську службу
небезпеки

Hi

НВ

на об’еклл пщвищеноТ

-

10. Здшснено навчання прац1вник1в з питань
захисту, у тому числ1 правилам техногеннол безпеки

цивильного

-V
11. Проведено об’ектов! тренування i навчання з питань
цивильного захисту

-V

12. Забезпечення
аваршно-рятувального
обслуговування
суб’елспв господарювання
13. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, збершання, утримання, облшу, використання та
реконструкцп захисних споруд цивильного захисту

ч

i

14. Створено об’ектовий матер1альний резерв для запобшання
та л1квщацн наслщклв надзвичайних ситуацш

15. Впроваджено
на
об’екгп
пщвилценол
небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних
ситуацш
та
систему
оповпцения
та
забезпечено
Тх
працездатшсть
16. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей на водних об’ектах

ч

НП

Н ормативне
обгрунтування

пункт 6 частини 1 стат
20 КЦЗУ, додаток 1 до
Методики прогнозування
пункт 8 частини 1 статп
20 КЦЗУ,
стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ №
443, ПКМУ № 444
пункт 11 частини 1 статп
20 КЦЗУ,
пункти 5, 6 Порядку
здшснення
навчання
населения
д\ям
у
надзвичайних ситуащях,
ПКМУ № 444
пункт 12 частини 1 статп
20 та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16
частини 1 статп 20 КЦЗУ,
наказ МНС № 653,
пункт 24 ПКМУ № 253
пункт 18 частини 1 статп
20 КЦЗУ,
стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостий пункту 4
Порядку створення i
використання
матер1альних резерв1в для
запобшання,
лжвщаци
надзвичайних
ситуацш
техногенного
i
природного характеру та
lx
наслщюв,
ПКМУ № 308
стаття 53 КЦЗУ

h

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об’ектах

Пояснения до позначень, використаних у перелшу питань:
«Так»
«Hi»
«НВ»
«НП»

-

так, виконано, дотримано, вщповщае, присутне;
Hi, не виконано, не дотримано, не вщповщае, вщсутне;
не вимагаеться вщ суб’екта господарювання (ф1 зично1 особи - пщприемця)/об’екта, що перев1ряеться;
не перев1рялося у суб’екта господарювання (у с}нзичноТ особи - пщприемця)/ на об’ектк

опис
внявлених порушень
№
з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги
якого порушено
позначення
рекв1зити норми
нормативно
(пункт, стаття)
правового
акта

п. 2.5, 2.6 , роздш III

ППБУ

п. 1.6, роздш IV

ППБУ

п. 3.10, 3.15, роздш V

ППБУ

1.

2.

3.

Детальний опис виявленого порушення

Не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних буд1вельних конструкцш
буд1вель. Робота, пов’язаш з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним
оброблянням, виконуються суб’ектами господарювання, яю мають вщповщну
лщенз1ю на такий вид робш
Не в повному обсяз! виконано з’еднання, вщгалуження та окшцювання жил
провод1в i кабел1в у ecix прим1щеннях за допомогою опресування, зварювання,
паяния або затискач1в
Не в повному обсяз1 вогнегасники встановлеш у помггних, легкодоступних
мюцях, шляхом навшування на вертикальн1й конструкций на висоН не бшьше
1,5 м. вщ р1вня шдлоги i на вщсташ вщ дверей, достатнш для i'x повного
вщкривання

л.

3.10, роздш V

Вщсутш вказ1вн1 знаки для зазначення мюцезнаходження первинних засоб1в
пожежогасшня зпдно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та кол1р», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности». Знаки повинш бути розмнцеш на видимих мюцях на висот1 22,5 м вщ р1вня пщлоги як усередиш, так i поза прим1щеннями (за потреби).

ППБУ

*

'
V

ПЕРЕЛТК

питань щодо здшснення контролю за Д1нми (безд1яльшсгю) посадових oci6, уповноважених на
здшснення nepeeipKii
(заповнюеться виключно кер!вником суб’скта господарювання або уповноваженою ним особою)
№

Питания, що шдлягають контролю з боку суб’екта
господарювання

з/п

1

2

3

4

5

Про проведения планово)' nepeeipra суб’екта господарювання
письмово попереджено не менше шж за 10 календарних дшв
до и початку
Посвщчення на проведения перев1рки та службов1
посв1дчення, що засв1дчують oci6, що проводить перев1рку,
пред’явлено
Коп1ю посвщчення на перев1рку надано

Перед початком здшснення перев1рки особами, що
здшснюють перев1рку, внесено запис про перев1 рку до
в1дпов1дного журналу суб’екта господарювання (за йоге
наявносп)
П1д час позапланово)' перев1рки з'ясовувалися лише Ti
питания, необхщнють перев1рки яких стала пщставою для и
зд1йснення. У посвщченш на зд1йснення позапланово)'
перев1рки зазначено питания, що е пщставою для здшснення
тако)' перев1рки

Так

Нормативне
обгрунтування

нв нп

Hi

частина 4 статп 5 ЗУ
вщ 05 квПня 2007 р. №
877
частина 5 статп 7,
стаття 10 ЗУ вщ 05
квиня 2007 р. № 877
частина 5 статп 7, абзац
3 та 6 статп 10 ЗУ вщ
05 квиня 2007 р. № 877
частина 12 статп 4 ЗУ
вщ 05 квггня 2007 р. №
877

■Ч

+
+
+
-+

частина 1 статп 6 ЗУ
вщ 05 квггня 2007 р. №
877

П ояснения, зауваження або заперечення щодо проведено!
_________ перев1рки та складеного акта nepeBipKH_________
№
з/п

Опис пояснень, зауваж ень або заперечень
U*

V'oQf!

1 Ал А

Цей акт перев1рки складено у двох при\прниках, один з яких вручаеться кер1внику (власнику)
суб’екта господарювання або уповноваженш ним oco6i, а другий - залишаеться в орган! ДСНС Украши,
посадов1 особи якого здшснювали захщ державного нагляду (контролю).
Пщписи oci6, HKi брали участь у nepeBipui

Посадов! особи ДСН С УкраТни:
головний iHcneKTop ВЗНС
ПМРУ ГУ ДСНС у Полтавськш обласп

Пругло Впалш Олександрович

Посадов! та/або уповноважеш особи суб’екта господарювання, шип особи, присутш ш д час
здш снення заходу:
/ /
Директор Полтавського лпературно мемор1ального музею Ш.Котляревського

Прим!рник цього акта перев1рки отримаДо « / У »
Директор Полтавського лПературно мемор1ального музею ГП.Котляревського

Яременко Руслан Миколайович

20 / /

року

Яременко Руслан Миколайович

Вщ мНка про вщ мову ш дписання/отримання (необхщне ш дкреслити)
уповноваженими
особами
суб’е^Да_____ господарювання
цього

посадовими та/або
акта
перев1рки

Примггка. У випадку мая вн о си в aim вщ омостей, що становлять службову або державну
таемницю , йому може бути присвоено вщ повщ ний гриф секретное™ або обмеження доступу.
Г1ЕРЕЛ1К

нормативно-правових акт в та нормативних документе, вщповщно до яких складено перелж питань
_________________________________ щодо проведения перев1рки ________________________________
Затвер дж ен о

П о зн а ч е н н я

№ з/п

норм ативно
пр авового акта

Н а зв а н о р м а т и в н о -п р а в о в о г о а к т а

А

1

2

1

органу

д а т а т а н о м ер
норм ативно
правового акта

3

4

вид норм ативно
пр авового ак та т а назва

З а к о н а УкраУни

1.1

ЗУ № 877

1.2

Закон УкраУни

КЦЗУ

«Про основш засади державного нагляду
(контролю) у сфер1 господарсько'У д1яльносп»
Кодекс цившьного захисту Укра'ши

Кодекс

1.3

ЗУ № 2245

«Про об'екти пщвищено'У небезпеки»

Закон УкраУни

1.4

ЗУ № 15/98

«Про захист людини вщ впливу юшзуючого
випромшювання»

Закон УкраУни

ПКМУ № 956

Порядок щентифшащУ та обл1ку об’егспв
гидвищено! небезпеки
Про затвердження критерпв, за якими
оцшюеться ступшь ризику вщ провадження
господарсько'У д1яльноеп та визначасться
перюдичнють здшенення планових заход1в
державного нагляду (контролю) у сфер1
техногенно'У та пожежноУ безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуац1й
Типове положения про вщомчу пожежну охорону

2

2.1

П о с т а н о в и К а б ш е т у М М с т р ш Укра'ши

2.2

ПКМУ № 1043

2.3

ПКМУ № 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

2.11

ПКМУ № 787

2.12

ПКМУ № 253

2.13

ПКМУ № 11

2.14

вщ 05 квНня 2007
р.№ 877 - V
вщ 02 жовтня 2012
р. № 5403-V1
вщ 18 шчня 2001 р.
№ 2245 - III
вщ 14 шчня 1998 р.
№ 15/98-ВР

ПКМУ № 6

Порядок функцюнування добровшьнсм пожежноУ
охорони
Порядок i правила проведения обов'язкового
страхування цившьно’Ув1дпов1дальност1 суб'ект1в
господарювання за шкоду, яка може бути
запод1яна пожежами та авар1ями на об'ектах
пщвищено'У небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечш об'екти та об'екти,
господарська д1яльн1сть на яких може призвести
до аварш еколог1чного i саштарноеп1дем1олог1чного характеру
Порядок забезпечення населения i пращвниюв
формувань та спец1ал1зованих служб цившьного
захисту засобами вдивщуального захисту,
приладами рад1ац1йноУта х1м1чноУрозв1дки,
дозиметричного i х1м1чного контролю
Про затвердження перел1ку суб’егспв
господарювання, галузей та окремих територш,
як1 пщлягають пост1йному та обов’язковому
аваршно-рятувальному обслуговуванню на
догов1рн1й основ!
Порядок створення i використання матер1альних
резерв1в для запобпання. лжвщаци
надзвичайних ситуацш техногенного i
природного характеру та Vx наслщюв
Порядок п1дготовки до дш за призначенням
орган1в управлшня та сил цив1льного захисту
Порядок здшенення навчання населения д1ям у
надзвичайних ситуашях
Порядок утворення, завдання та функцИ'
формувань цив1льного захисту
Порядок використання захисних споруд
цившьного захисту (цившьног оборони) для
господарських, культурних та побутових потреб
Положения про едину державну систему
цившьного захисту
Про затвердження перелгку об’егспв, що

Постанова Кабшету
УкраУни
Постанова Кабшету
М1н1стр1в УкраУни

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

Постанова Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни
Постанова Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни
Постанова Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни

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

Постанова Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни

вщ 19 серпня 2002 р.
№ 1200

M iH ic T p ie

Постанова Кабшету
УкраУни

вщ 26 жовтня 2016 р.
№763

Постанова Кабшету
M iH ie r p iB УкраУни

вщ 29 березня 2001
р. № 308

Постанова
Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни
Постанова
Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни
Постанова Кабшету
M iH icT p iB УкраУни
Постанова Кабшету
M iH icT piB УкраУни

вщ 26 червня 2013 р.
№443
вщ 26 червня 2013 р.
№ 444
вщ 09 жовтня 2013 р.
№787
вщ 25 березня 2009
р. № 253

Постанова Кабшету
M iH ic T p ie УкраУни

№

Постанова Кабшету

вщ 09 шчня 2014 р.

M iH ic i piB

вщ 09 шчня 2014 р.
11

•

2.15

ПКМУ № 729

2.16

ПКМУ № 841

3

належать суб’ектам господарювання,
проектування яких здшснюеться з урахуванням
вимог шженерно-техшчних заход1в цившьного
захисту
Порядок оргашзацп та проведения професшно!'
пщготовки, пщвищення квгипф1кацп основних
прац1вник1в професшних авар1йно-рятувальних
служб
Про затвердження Порядку проведения евакуацн
у pa3i загрози виникнення або виникнеиня
надзвичайних ситуацш техногенного та
природного характеру

MiHicrpie Украши

№6

Постанова Кабшету
MiHicTpie Украши

вщ 02 жовтня 2013 р.
№729

Постанова Каб1нету
MiHicTpie УкраУни

вщ 30 жовтня 2013 р.
№841

iH iiii н о р м а т и в н о - п р а в о е ! а к т и т а н о р м а т и в ы ! д о к у м е н т ы

3.1

ППБУ

Правила пожежно! безпеки в Укра'нп

Наказ МВС Украши

3.2

Правила охорони
життя людей на
водних об’ектах
Укра'ши

Правила охорони життя людей на водних
об’ектах Украши

Наказ МВС Украши

3.3

ПТБ

Правила техногенно! безпеки у сфер1 цив1льного
захисту на шдпришствах, в оргашзащях,
установах та на небезпечних територ1ях

Наказ МНС Украши

3.4

Методика
прогнозування
ХНО

Методика прогнозування насл1дк1в виливу
(викиду) небезпечних х1м1чних речовин при
авар1ях на промислових об'ектах i транспорт!'

Наказ МНС,
Мшагрополпики,
MiiiCKOHOMiKH.
Мшекологи

3.5

Методика
спостережень

Методика спостережень щодо оцшки paaianmHo'i
та xiMiHHOi' обстановки

Наказ МНС УкраТни

3.6

1нструкщя 3
тривалого
збер1гання

1нструкщя з тривалого збертання 3aco6iB
радianiИного та xiMiMHoro захисту

Наказ МНС Украши

3.7

Iнструкщя щодо
утримання
захисних споруд

1нструкц1я щодо утримання захисних споруд
цившьно! оборони у мирний час

Наказ МНС Украши

3.8

Правила надання
техшчних умов

Правила надання техшчних умов до шженерного
забезпечення об’екта буд1вництва щодо
пожежно! та техногенно!' безпеки

Наказ MiHicTepcTBa
оборони Укра'ши

3.9

План реагування
на
рад1ащйш
aeapii

План реагування на рад1ацшш aeapii

Наказ
Держатомрегулювання,
МНС

3.10

ДБН В. 1.1-7-2016

3.11

ДБН В. 1.2-4-2006

Державш бупвельш норми. Захист вщ пожежг
Пожежна безпека об’екпв буфвництва
Державш ovviiBCJibiii норми. 1нженерно-техшчш
заходи цив1льного захисту (цившьно! оборони)

Наказ М1нрепону
Украши
Наказ Мшбуду Украши

вщ 30 грудня 2014 р.
№ 1417,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 05
березня 2015 р. за№
252/26697
вщ 10 квДня 2017 р.
№ 272,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 04
травня 2017 р. за№
566/30434
вщ 15 серпня 2007 р.
№ 557,
зареестрований у
Мш’юсп Укра'ши 03
вересня 2007 р. за №
1006/14273
вщ 27 березня 2001
р. № 73/82/64/122,
зареестрований у
Мш' юси Украши
10 квиты 2001 р. за
№ 326/5517
вщ 06 серпня 2002 р.
№ 186,
зареестрований у
Мш’юсн Украши 29
серпня 2002 р.за №
708/6996
вщ 16 грудня 2002 р.
№ 330,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 04
березня 2003 р. за №
179/7500
вщ 9 жовтня 2006 р.
№ 653,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 02
листопада 2006 р. за
№ 1180/13054
вщ 14 листопада
2013 р. №771,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 22
листопада 2013 р. за
№ 1988/24520
вщ 17 травня 2004 р.
№87/211,
зареестрований у
Мш’юсп Украши 10
червня 2004 р.за №
720/9319
вщ 31 жовтня 2016 р.
№287
вщ 04 серпня 2006 р.
№274

3.12

НАПБ В.01.0572006/200

Правила пожежноТ безпеки в агропромисловому
комплекс!

Наказ Мшагропо.птики.
МНС

вщ 04 грудня 2006 р.
№ 730/770,
зареестрований у
Мш’юсп УкраУни 05
квп ня 2007 р. за №
313/13580

