Д Е Р Ж А В Н А СЛ УЖ БА У К РАШ И 3 Н А Д ЗВ И Ч А Й Н И Х СИ ТУАЦ Ш

ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ ДСНС УКРАГНИ У ПОЛТАВСЬКШ ОБЛАСТ1
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

"13мквИня 2018 р.

№

1ъ

перев1рки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежноУ i техногенноУ безпеки, цивильного
захисту, контролю за д1яльн1стю аваршно-рятувальних служб
(необхщне пщкреслити)

Полтавський художнш музей (Галерея мистецтв) ш. М.Ярошенка

щентиф1кацшний код юридичноУ особи 02223945або реестрацшний номер облжовоУ картки платника податк1в ф1зичноУ
особи - пщприемця, або сер1я та номер паспорта (для ф1зичних oci6, як1 через своУ релшйш переконання в
установленому порядку в1дмовилися вщ прийняття реестрацшного номера облжовоУ картки платника податюв)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , м. Полтава, вул. Свропейсъка. 5

Перев1рено: примщення та територт Полтавського художнього музей (Галерея мистецтв) т. М.Ярошенка за
адресою: м. Полтава, вул. Свропейсъка. 5.

Стушнь ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного ризику вщ провадження господарськоУ
д1яльност1 у сфер1 техногенноУ та пожежноУ безпеки inuii

Загальна шформаши про проведения перев1рки:
Тип здШснюваноУ перев1рки

Розпорядчий докум ент щодо здШснюваноУ перев1рки

И планова;
□ позапланова

Наказ вщ 23.03.2018 р. № 106 виданий Головним управлшням ДСНС
УкраУни у Полтавськш обласН
Посвщчення на перев1рку вщ 02.04.2018 р. № 24

Строк проведения перев1рки
Заверш ения перев1рки

П очаток перев1рки

04
число

04
мюяць

2018

12
години

piK

00
хвилини

13
число

30
хвилини

09
години

2018

04
м1сяць

piK

Особи, як1 беруть участь у проведенш перев1рки:
Посадов1 особи ДСНС УкраУни або н територ1ального органу
головний iHcneKTop ВЗНС ПМРУ ГУ ДСНС УкраУни у Полтавськш облас |1 Пругло BiTanift Олександрович
Посадов1 та/або уповноважен1 особи суб’екта господарювання (об’екта перев1рки)/ ф1зична особа-пПприемець

Заступник директора з АГР Мужиков Олег Павлович

mini особи:________________________________ ___________

__________________________________—

(посада, пр1звище, iM’a та по батьков!)

Дан1 про останню перев1рку:
П озапланова

П ланова

□ не було взагал1
0 була у перюд з 10.10.2017 р. по 11.10.2017 р
Акт перев1рки вщ 11.10.2017 р. № 239

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

р. по

р.
р. №

ПЕРЕЛ1К
питань щодо проведения перев1рки
№
з/п

П итани я, що пщ лягають n epeeipui

Так

Hi

НВ

нп

Н орм ативне
обгрунтування

Частина Т. Забезпечення пожежноУ безпеки
1. Оргашзацшш заходи щодо забезпечення пожежноУ безпеки
1.1
1.2

Наявн1сть на о б ’ек п розпорядчих документ1в та шформацшних
покажчик1в з питань пожежноУ безпеки
На гидприемств1 створено СПБ

V
V/

пункти 2-8, 10 роздшу И
ППБУ
пункт 14 роздшу 11 ППБУ

________________________ *
№

з/п
1.3
1.4

П итания, що пщ лягають n epeeipui

Так

На шдприемств1 створено добровш ьну пожежну охорону та утворено
пожежно-рятувальний гпдроздш
Забезпечення вивчення правил пожежно! безпеки та проведения
виховноТ роботи, спрямовано! на запобшання пожежам

2. У буд1вництв 1 та на виробництв1 застосовуються матер1али та
речовини з визначеними показниками щодо пожежно! небезпеки
3. Забезпечено дотримання прашвникамн об’екта встановленого
протипожежного режиму
4. Наявшсть деклараци вщповщносН матер1ально-техшчно!
бази суб’екта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно! безпеки
5.Проведено 1нструктаж1 та проходження навчання з питань
пожежно! безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утримання те ритор if

9.2
9.3
9.4
9.5

Електроустановки (можливють !х застосуваштт, монтаж, наладка та
експлуатащя) вщповщаю ть вимогам норматиайих'докз м сннв
Системи опалекня та теплов1 мереж1 вщповщають протипожежним
вимогам стан дар та, буд1веяьних норм т а шших нормативних а к т а
Системи вентиляц11 i кондиц1онування пов1тря вщпов1дають
протипожежним вимогам норм
Газове обладнання вщповгцае протипожежним вимогам норм
Системи
канал i3anii
та
см тсвидалення
вщповщакггь
експлуатуються вщповщно до вимог протипожежних норм

нв

нп

Н орм ативне
обгрунтування

\

пункт 12 розд1лу II ППБУ
V/
пункта 17-19 роз;плу II
ППБУ
пункт 9 роздшу II ППБУ

V

V

пункт 11 розд1лу II ППБУ

\J
1/

пункта 2, 4, 5
стагп 57 КЦЗУ
пункти 15, 16, 20
роздшу 11 ППБУ

\/

V/

пункти
роздглу
пункти
роздшу

ч /

пункти 2.23-2.37 глави 2
розд1лу III ППБУ

V

7. Забезпечено протипожежний стан утримання буд1вель,
примннень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шлях1в евакуацн
i виход1в
9. Стан утримання шженерного обладнання
9.1

Hi

1.1-1.21 глави 1
III ППБУ
2.1-2.22 глави 2
III ППБУ

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

V/
V/

V/

та
у

1

2
4
3

10. Наявшсть та утримання авгоматичних систем протипожежного захисту, засобтв зв’язку
пункти 1.1-1.6 глави 1
Буд1вл1, прим1щення та споруди обладнаш автоматичними системами
10.1
роздшу V ППБУ
протипожежного захисту (системами
пожежноТ сигнал 1 защ 1 ,
автоматичними системами пожежогасшня, системами опов1щення
про пожежу т а управлшня евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами централ1зованого пожежного
спостереження) (дал1 - АСПЗ), засобами зв ’язку вщповщно до
чинних нормативно-правових акт1в
пункт 1.4 глави 1 роздшу
АСПЗ обслуговуються вщповщно до вимог нормативно-правових
10.2
/
V ППБУ
акт1в

V

11. Наявшсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи зовнш ш ього протипожежного водопостачання. HacocHi
станцн
вщ повщ аю ть
та
експлуатуються
вщпов'щно
до
протипожежних вимог
Улаштування т а утримання внутрпинього протипожежного водогону,
к1льк1сть в в од i в у бу;пвлю, витрати води на внутрпинс
пожежогас1ння та к1льк1сть струмин вщ пожежних кран1в вщповщае
вимогам бушвельних норм

12. Наявшсть та утримання пщроздЫв добровольно!, вщомчо!
та Micneeoi' пожежно! охорони, пожежно! техшки та первинних
засоб(в пожсжогасшня
■(

л

. 1 . :•

...:

л\л$!

14.2

14.3
14.4

пункт 2.2 глави 2 роздшу
V ППБУ

\J

у/

" j .г с .:-л чмам >

13. Дотримання вимог пожежно! безпеки шд час збирання,
переробки та збершання зернових i грубих кормтв
14. Дотримання вимог пожежно! безпеки нщ час проведения
вогневих, фарбувальних та буд1вельно-монтажних po6iT
14.1

V

Нове буд1вництво, реконструкшя, переоснащения, реставращ я та
кап1тальний ремонт прим1щень, будинк!в, споруд зд1йснюються на
пщсташ проектноУ документацЙ, яка затверджена у встановленому
порядку
Заходи
пожежноУ безпеки
при
пщготовц1
та
проведенш
зварювальних та iHmnx вогневих робгг в1дповщають вимогам
нормативних документ1в
Заходи
пожежно! безпеки
при
пщготовщ
та
проведенш
фарбувальних p o 6 iT вщповщають вимогам нормативних до ку м ен та
Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ т а проведенш робот з
мастиками, клеями та шшими по.шбними горючими речовинами й
матер1алами вщ повщаю ть вимогам нормативних документ1в

пункти 2.1, 2.3 глави 2
' роздшу V ППБУ

V
V

пункт 7 розд1лу I,
пункт
12 роздшу
II,
пункти 3.1-3.26 глави 3
ии^Ди!^ V 1111DJ ^
стагп 61-63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 - 8.5.18
НАПБ В .0 1.057-2006/200
роздш VII ППБУ
пункт 21 роздшу II ППБУ

V
V
V
\Г

пункти 1.1-1.5 глави
роздшу VII ППБУ
пункти
розд1лу
. пункти
роздшу

1

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

П итания, що П1длягаю ть nepeeipui

>/п
14.5

Так

Заходи пожежно! безпеки при пщготовщ та проведенш буд1вельномонтажних робгг вщповщають вимогам нормативних документ1в
14.5.1
Заходи пожежно! безпеки у проектнш документацй' щодо
застосування
пожежно-техшчно'У
класиф1кацГУ
в1дпов1дають вимогам нормативних до ку м ен та

"U

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

Hi

НВ
V

V

".

Заходи пожежно'У безпеки у проекта! й документацИ' щодо
обмеження
поширення
пожеж1
м1ж
будинками
в1дпов1дають вимогам нормативних до кум ен та

V

Заходи пожежно'У безпеки у проеюппй документацй' щодо
обмеження поширення пожеж1 в будинках вщ ю вщ аю ть
вимогам нормативних до ку м ен та

V

Заходи пожежно'У безпеки у проектнШ документащУ щодо
забезпечення безпечно'У евакуацб' людей вщпов1дають
вимогам нормативних до ку м ен та

\/

Заходи пожежно'У безпеки у проектнш документацй' щодо
забезпечення гасш ня пожеж1 та проведения пожежнорятувальних роб1т в1дповщають вимогам нормативних
д о к ум ен та
Заходи пожежно'У безпеки у проектнш документацй' щодо
основних ш женерно-техшчних засоб1в захисту вщ пожеж1
вщ повщ аю ть вимогам нормативних документ1в

V
V

нп

Н орм ативне
обгрунтування
пункти 4.1-4.48 глави 4
роздшу VII ППБУ
пункт 2 частини 1 C T a r r i
67 КЦЗУ,
пункти 2.1 - 2.19
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 стагп
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 стати
67 КЦЗУ,
пункти 6.1 - 6 .1 6
ДБН В.1.1-7
пункт 2 частини 1 стати
67 КЦЗУ,
пункти 7.1 - 7.19
ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенно! безпеки та захисту населения i територ 1й вщ надзвичайних ситуац!й
пункти
1-4
Перелжу
1. Виконання вимог шженерно-техшчних захо/лв на об’ектах,
о б ’екив,
що
належать
проектування яких здшснюеться з урахуванням шженерносуб’ектам
техшчних за ход iв цивильного захисту

V

2. Проведено щентифшашю об’екта пщвищено!' небезпеки

V
3. Здшснено
небезпеки

декларування

безпеки

об’екгпв

пщвищено!
\(

4. Проведено
обов’язкове
страхування
вщповщальноеп суб'оспв господарювання

цивильно!

V

5. Розроблено плани локалгзацп та лшвщацп наслщкт аварш
на об’ектах пщвищено! небезпеки

V/

Забезпечено прашвниклв об’екта засобами колективного та
шдивщуального захисту

\/

6. Розмщено шформащю про заходи безпеки та вщповщну
поведшку населения у раз 1 виникнення аварн
7. Оргашзащя та забезпечення евакуацшних за ход iв

\/

V
8. Створено об’сктов 1 формування цившьно! о захисту та
необхщну для i'x функщонування матер1ально-техшчну базу,
забезпечено готовшсть таких формувань до дш за призначенням

\1

господарювання,
проектування
яких
здШснюеться
з
урахуванням
вимог
шженерно-техшчних
заход1в
цившьного
захисту, ПКМ У № 6,
пщпункт 1.9 ДБН В. 1.2-42006
пункт
3
Порядку
щ ентифж ацп та облшу
об’екпв
шдвищено!
небезпеки, ПКМ У № 956
пункт 9 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
Порядок
декларування
безпеки
об’екпв
ш двищ ено '1
небезпеки
ПКМУ № 956
пункт
1
Порядку
проведения обов’язкового
страхування
цившьно '1
вщ повщ альносп,
ПКМУ № 1788,
пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини 1 стати
20, пункт 2 частини 1
стати 130 КЦЗУ,
стаття 11 ЗУ № 2245
пункт 2 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
ПКМУ № 1200,
пункти 4.3, 4.6 ПТБ
пункт 3 частини 1 стати
20 КЦЗУ
пункт 4 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
частина 9 стати 33 КЦЗУ
пункт 5 частини 1 стати
20, стаття 26 КЦЗУ,
пункт 3 ПКМУ № 787

*

П итани я, що пЦ лягаю ть n ep eeip ui

9. Створено диспетчерську службу
небезпеки

на об’ект!

Так

НВ

пщвищено!

Ч /

10. Здшснено навчання нращвникзв з питань цивильного
захисту, у тому чион правилам техногенно! безпеки
11. Проведено o 6 ’ e ic r o B i тренування
цив[льного захисту

Hi

i

yj

навчання з питань

V/

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

V/
V/

14. Створено об’ектовий матер1альний резерв для запобщання
та лшвщацн наслщюв надзвичайних ситуацш

V

15. Впроваджено
на
об’еюл
пщвищено!
небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних
ситуацш
та
систему
оповниення
та
забезпечено
Ух
працездатнкть
16. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей на водних об’ектах

НП

Н ормативне
обгрунтування
пункт 6 частини 1 статп
20 КЦЗУ, додаток 1 до
М етодики прогнозування
пункт 8 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ №
443, ПКМУ № 444
пункт 11 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
пункти 5, 6 Порядку
здш снення
навчання
населения
д[ям
у
надзвичайних ситуащях,
ПКМ У № 444
пункт 12 частини 1 стати
20 т а стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16
частини 1 стати 20 КЦЗУ,
наказ МНС № 653,
пункт 24 ПКМУ № 253
пункт 18 частини 1 стати
20 КЦЗУ,
стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостий пункту 4
Порядку
створення
i
використання
матер!альних резерв1в для
запоб1гання,
лжвЦацп
надзвичайних
ситуацш
техногенного
i
природного характеру та
lx
наслтдюв,
ПКМУ № 308
стаття 53 КЦЗУ

V
V /

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об’екгах

Пояснения до позначень, використаних у перел 1ку питань:
«Т ак»
« H i»
«Н В »
«Н П »

-

так, виконано, дотримано, вщповщае, присутне;
ni, не виконано, не дотримано, не вщповщае, вщсутне;
не вимагаеться вщ суб’екта господарювання (ф1зично! особи - пщприемця)/об’екта, що перев|'ряеться;
не перев1рялося у суб’екта господарювання (у ф1зично! особи - пщприемця)/ на об’екть
О [ТИС
виявлених поруш ень

№
з/п

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

п. 16, роздш II

ППБУ

п. 2.3, роздш HI

ППБУ

п. 1.2, роздш V

ППБУ

п. 1.1, роздш V

ППБУ

п.2.2, роздш III; п. 1.4,

ППБУ

1.
2.
3.
4.
5.

Детальний опис виявленого порушення

Кер1вник не пройшов навчання та nepeeipKy знань з питань пожежно! безпеки
v порядку, встановленому постановою Кабшету MmicTpiB УкраТни вщ 26
червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здшснення навчання
населения д1ям у надзвичайних ситуащях»
ЕНдсутш протипожежш двер1 в примпцент електрощитовоТ
Не обладнаш прим1шення гаражу автоматичною установкою пожежно!
сигнал1зацп
Системи автоматично! пожежно! сигнал!зацй' та газового пожежогасшня
знаходяться в неробочому стан1
Не укладений догов!р на техн!чне обслуговування та планово-

роздщ V
п.2.2, роздщ III; п. 1.4,
роздш V

ППБУ

Роздш V Глава 2
пункт 2.2

ППБУ

п. 3.6, роздш V ППБУ

ППБУ

п. 1.20 роздш IV

ППБУ

п. 2.37, роздш III

ППБУ

попереджувальний ремонт автоматично! системи пожежноУ сигнал1зац!У та
пожежогасшня i3 спещал!зованою оргашзащею
Не виведений сигнал вщ приймально-контрольного приладу системи
автоматично)' пожежноУ сигнал1зацй' на пульт централ!зованого пожежного
спостереження MicTa
Не проведено техшчне обслуговування i nepeeipKy на працездатшсть пожежних
кран-комплекнь (не рщше одного разу на ннсть MicaHie) шляхом пуску води з
реестращею результат!в перев!рки у спец!альному журнал! облку техн!чного
обслуговування. Пожежн! кран-комплекти повинш пост!йно бути справними i
доступними для використання

7.

8.
9.
10.

Не проведено техшчне обслуговування юнуючих вогнегасник!в, терм!н дй яких
заюнчився
Не виконаний зам ip опору !золяц!У i nepeeipKy спрадювання прилад!в захисту
електричних мереж та електроустановок вщ короткого замикання
Складен! сторонш предмета в коридор! бшя евакуац!йного виходу на першому
noeepci та в пщвальному прим!щенш

ПЕРЕЛ1К
питань щ одо здш снення контролю за д1ями (безд1яльшстю) посадових oci6, уповноваж ених на
здш снення перев1рки
(заповнюеться виключно кершликом суб’екта господарювання або уповноваженою ним особою)

№

Питания, що пщлягають контролю з боку суб’екта
господарювання

з/п

1

2

3

4

5

Про проведения планово)' перев1рки суб’екта господарювання
письмово попереджено не менше шж за 10 календарних дн!в
до ГУпочатку
Посвщчення на проведения перев!рки та службов!
посв!дчення, що засвщчують oci6, що проводить nepeeipicy,
пред’явлено
Konira посв!дчення на перев1рку надано

Перед початком зд!йснення перев!рки особами, що
зд!йснюють перев!рку, внесено запис про перев!рку до
вщповщного журналу суб’екта господарювання (за його
наявностО
Пщ час позапланово)' перев!рки з'ясовувалися лише т!
питания, необхщшсть перев!рки яких стала п!дставою для ГУ
зд!йснення. У посв!дченн! на зд!йснення позапланово)'
перев!рки зазначено питания, що е пщставою для здШснення
тако)' перев!рки

Так

Hi

НВ

НП

Нормативне
обгрунтування

части на 4 статп 5 ЗУ
в!д 05 квггня 2007 р. №
877
частина 5 статп 7,
стаття 10 ЗУ вщ 05
квИня 2007 р. № 877
частина 5 стати 7, абзац
3 та 6 стати Ю ЗУ вщ
05 кв!тня 2007 р. № 877
частина 12 статп 4 ЗУ
вщ 05 квггня 2007 р. №
877

ч
4

1
ч

частина I стати 6 ЗУ
вщ 05 квггня 2007 р. №
877

П ояснения, зауваження або заперечення щодо проведено!
_________ перев1рки та складеного акта перев1рки_________
№
з/п

О пис пояснень, зауваж ень або заперечень

----- ------^ -----

Цей акт перев1рки складено у двох прим1рниках, один з яких вручаеться кер1внику (власнику)
суб’екта господарювання або уповноваженш ним oco6i, а другий - залишаеться в оргаш ДСНС УкраУни,
посадов! особи якого здшснювали захщ державного нагляду (контролю).
Щ дписи oci6, як1 брали участь у nepeeipip

Посадов! особи ДСНС УкраУни:
головний iHcneKTop ВЗНС
ПМРУ ГУ ДСНС у Полтавськш обласп

Пругло ВггалШ Олександрович

Посадов! та/або уповноважеш особи суб’екта господарювання, ший особи, присутш т д час
здшснення заходу:

заступник директора з АГР

Мужиков Олег Павлович

Прим1рник цього акта перев1рки отримано «УЪ>;
заступник директора з АГР

о

року

20

:

Мужиков Олег Павлович

(шдпис)

Вщштка про вщмову пщписання/отримання Лтеостшще пщкреслити)
уповноваженими
особами
суб’екта
госпбдарк^рання
цього

посадовими та/або
акта
n e p e e ip K H

Прими-ка. У випадку наявносп в aKTi вщомостей, що становлять службову або державну
таемницю, йому може бути присвоено вщповщний гриф секретносп або обмеження доступу.
ПЕРЕЛ1К
норм ативно-правових аеттв та норм агивних документов, вщновгтно до яких складено передок питань
_____ _________________ ________________щодо проведения перевф ки_______________________________________
№ з/п

Позначення
нормативно
правового акта

Назва нормативно-правового акта

1

2

Затверджено
дата та номер
вид нормативно
нормативно
правового акта та назва
правового акта
органу
4
3

А
1
1.1

ЗУ № 877

1.2

КЦЗУ

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

1.3

ЗУ № 2245

«Про об'екти шдвищено! небезпеки»

Закон Укра'ши

1.4

ЗУ № 15/98

«Про захист людини вщ впливу юшзуючого
випромшювання»
Постанови Кабшету M i H i c T p i e
Порядок щентифжацп га облшу об’сктш
пщвищено! небезпеки
Про
затвердження
критерии,
за
якими
оцшюеться ступ1нь ризику вщ провадження
господарсько!'
д1яльност1
та
визначаеться
перюдичшсть здшснення
планових заход1в
державного
нагляду
(контролю)
у
сфер1
техногенно! та пожежно! безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуац1й
Типове положения про вщомчу пожежну охорону

Закон Укра'ши

2

2.1

ПКМУ № 956

2.2

ПКМУ № 1043

2.3

ПКМУ № 5

2.4

ПКМ У № 564

2.5

ПКМ У № 1788

2.6

ПКМУ № 1200

2.7

ПКМ У № 763

2.8

ПКМУ № 308

Порядок функцюнування добровш ьно 1 пожежноУ
охорони
Порядок i правила проведения обов'язкового
страхування цившьно! вщ повщ альнссп суб'екпв
господарювання за шкоду, яка може бути
запод1яна пожежами та авар]'ями на об'ектах
п1двищено! небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечш об'екти та об'екти,
господарська д1яльшсть на яких може призвести
до аварш еколог1чного i саштарноепщ емю лопчного характеру
Порядок забезпечення населения i прац1вник1в
формувань та спещал1зованих служб цившьного
захисту засобами вдивщ уального захисту,
приладами ра.'иащ'йно! та xiMiчно! розвщки,
дозиметричного i х1м1чного контролю
Про затвердження перелшу суб'екчтв
господарювання, галузей т а окремих територ1й,
яю пщ лягаюгь пост1йному т а обов’язковому
аваршно-рятувальному обслуговуванню на
догов1рн1й основ!
Порядок створення i використання матер1альних
резерв1в для запоб!гання, л 1 квщац 1‘1
надзвичайних ситуашй техногенного i
природного характеру та ix насл!ДК1В

Закон Укра'ши
Кодекс

вщ 05 квп ня 2007
р.№ 877 - V
вщ 02 жовтня 2012
р. № 5403-VI
вщ 18 с1чня 2001 р.
№ 2245 - III
вщ 14 с1чня 1998 р.
№ 15/98 - ВР

Укра'ши
Постанова Кабшету
M i H i c T p i e Укра'ши
П останова Кабшету
M i H i c T p i e Укра'ши

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

Постанова Кабшету
M i H i c T p i e Укра'ши
П останова Кабшету
M i H i c T p i e Укра'ши
П останова Кабшету
M i H i c r p i B Украши

вщ 09 а ч н я 2014 р.
№5
вщ 17 липня 2013 р.
№ 564
вщ 16 листопада
2002 р .№ 1788

П останова Кабшету
M i H i c r p i B Украши

вщ 19 серпня 2002 р.
№ 1200

Постанова Кабшету
M i H i c r p i B Укра'ши

вщ 26 жовтня 2016 р.
№ 763

Постанова Кабшету
M i H i c T p i e Укра'ши

вщ 29 березня 2001
р. № 308

.9

ПКМУ № 443

2.10

ПКМУ № 444

2.11

ПКМУ № 787

2.12

ПКМУ № 253

2.13

ПКМУ № 11

2.14

ПКМУ № 6

2.15

ПКМУ № 729

2.16

ПКМ У № 841

3
3.1

ППБУ

,

Постанова
Кабшету
MiHicTpie УкраУни
П останова
Кабшету
MiHicTpie УкраУни
Постанова Каб!нету
MiHicTpie УкраУни
Постанова Кабшету
MiHicTpie 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
MiHierpiB УкраУни

вщ 09 Пчня 2014 р.
№ 11

Постанова Кабшету
Про затвердження перелшу об’еюзв, що
MiHicTpie УкраУни
належать суб’ектам господарювання,
проектування яких здшснюеться з урахуванням
вимог шженерно-техшчних заход1в цившьного
захисту
Постанова Кабшету
Порядок оргашзащУ та проведения професшноУ
MiHierpiB УкраУни
пщ готовки, п!двищення квал1фжащУ основних
npaniBHHKis професшних авар!йно-рятувальних
служб
Постанова Кабшету
Про затвердження Порядку проведения евакуаци
MiHierpiB УкраУни
у pa3i загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацш техногенного та
природного характеру
iHiui нормативно-правое! акти та нормативы! документы
Наказ МВС УкраУни
Правила пожежно!' безпеки в УкраУш

вщ 09 Пчня 2014 р.
№6

Порядок подготовки до дШ за призначенням
орган1в управлшня та сил цившьного захисту
Порядок здшснення навчання населения д1ям у
надзвичайних ситуащях
Порядок утворення, завдання та функщ'Т
формувань цившьного захисту
Порядок використання захисних споруд
цившьного захисту (цившьноУ оборони) для
господарських, культурних та побутових потреб
Положения про едину державну систему
цившьного захисту

3.2

Правила охорони
життя людей на
водних об’ектах
УкраУни

Правила охорони життя людей на водних
об’ектах Украши

Наказ МВС УкраУни

3.3

ПТБ

Правила техногенноУ безпеки у сфер! цившьного
захисту на пщприемствах, в орган!зац!ях,
установах та на небезпечних територ!ях

Наказ МНС УкраУни

3.4

Методика
прогнозування
ХНО

М етодика прогнозування н аслцш в виливу
(викиду) небезпечних xiMinrarx речовин при
aeapiflx на промислових об'ектах i транспорт!

Наказ МНС,
М шагрогаш тики,
Мшекономши,
МшеколопУ

3.5

Методика
спостережень

Методика спостережень щодо ощнки рад1ащйноУ
та xiMiHHOi' обстановки

Наказ МНС УкраУни

3.6

1нструкщя 3
тривалого
збершання

1нструкшя з тривалого збершання засоб1в
рад!ацшного та х1м1чного захисту

Наказ МНС УкраУни

3.7

1нструкщя щодо
утримання
захисних споруд

1нструкщя щодо утримання захисних споруд
цившьноУ оборони у мирний час

Наказ МНС УкраУни

3.8

Правила надання
техш чних умов

Правила надання техшчних умов до шженерного
забезпечення об’екта буд!вництва щодо
пожежноУ та техногенноУ безпеки

Наказ М1н1стерства
оборони УкраУни

вщ 02 жовтня 2013 р.
№ 729

вщ 30 жовтня 2013 р.
№ 841

вщ 30 грудня 2014 р.
№ 1417,
зареестрований у
MinTocTi УкраУни 05
березня 2015 р. за №
252/26697
вщ 10 квп ня 2017 р.
Хо 272,
зареестрований у
M in’iocTi УкраУни 04
травня 2017 р. заХ “
566/30434
вщ 15 серпня 2007 р.
№ 557,
зареестрований у
М ш ’ю сп УкраУни 03
вересня 2007 р. за №
1006/14273
вщ 27 березня 2001
р. № 73/82/64/122,
зареестрований у
М ш ' ю еп УкраУни
10 квп ня 2001 р. за
№>326/5517
вщ 06 серпня 2002 р.
№> 186,
зареестрований у
М ш ’ю сп УкраУни 29
серпня 2002 р.за №“
708/6996
вщ 16 грудня 2002 р.
№> 330,
зареестрований у
М ш ’ю е п УкраУни 04
березня 2003 р. за №»
179/7500
вщ 9 жовтня 2006 р.
№> 653,
зареестрований у
М ш ’ю сп УкраУни 02
листопада 2006 р. за
№> 1180/13054
вщ 14 листопада
2013 р. №>771,
зареестрований у
М ш ’ю сп УкраУни 22
листопада 2013 р. за
№> 1988/24520

3.9

План
на
аварп

3.10

ДБН В. 1.1-7-2016

3.11

ДБН В. 1.2-4-2006

3.12

НАПБ В.01.0572006/200

реагування
ращ ащ йш

План реагування на рад1ацшш аварп

Наказ
Держатомрегулювання,
МНС

Державш буд1вельш норми. Захист вщ пожежг
Пожежна безпека об’ект1в буд1вництва
Державн1 буд1вельш норми. 1нженерно-техн1чн1
заходи цившьного захисту (цивщьно'Т оборони)

Наказ М шрегю ну
УкраТни
Наказ М1нбуду УкраТни

Правила пожежноУ безпеки в агропромисловому
комплекс!

Наказ МшагрополНики,
МНС

в1д 17 травня 2004 р.
№ 87/211,
зареестрований у
М ш ’ю сп УкраТни 10
червня 2004 р.за №
720/9319
вщ 31 жовтня 2016 р.
№ 287
вщ 04 серпня 2006 р.
№ 274

вщ 04 грудня 2006 р.
№ 730/770,
зареестрований у
M iin o c r i УкраТни 05
квДня 2007 р. за №
313/13580

