ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
(Вознесенський МРВ ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
пров. Юрка Тютюнника, 2, м. Вознесенськ, Миколаївської обл., 56500, тел/факс (05134) 3-20-01,
код ЄДРПОУ 38524996, Е-mail: 12dprch@mk.mns.gov.ua

АКТ
23 квітня 2018 року

№ 36

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Фізична особа-підприємець Ройтштейн Галина Михайлівна, 56500, Миколаївська область,
м. Вознесенськ, вул. Ткачука, 55
(найменування/місце знаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому
порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган), 2950902446
Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Ткачука, 55, тел./факс: (05134) 3-76-67, адреса
електронної пошти voz.pizza@gmail.com.
(місце знаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної
пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення та територію ФОП Ройтштейн Галина Михайлівна за
адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101.
(назва об’єкта перевірки (об’єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – середній.
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС України у - планова;
Миколаївській області.
+ позапланова
Посвідчення на перевірку від 20.04.2018 № 48

Строк проведення перевірки:
20
число

Початок перевірки
04
2018
09
місяць
рік
години

30
хвилини

23
число

Завершення перевірки
04
2018
16
місяць
рік
години

30
хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Вознесенський міськрайонний відділ Головного управління ДСНС України у Миколаївській
області (далі – ВМРВ ГУ ДСНС).
Провідний інспектор ВМРВ ГУ ДСНС Кернасовський Вячеслав Ігорович.
(посада, найменування органу, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/фізична особапідприємець:
Фізична особа-підприємець Ройтштейн Галина Михайлівна;
Інші особи: участь не приймали.
Дані про останню перевірку:
Планова

Позапланова

- не було взагалі

٧ не було взагалі

٧ була у період з 25.04.2013 по 30.04.2013
Акт перевірки від 30.04.2013 № 93
Розпорядчий документ від 14.05.2013 р.
№ 93 виконаний , не виконаний٧

- була у період з

р. по
р.
Акт перевірки від
р. №
Розпорядчий документ від
№
виконаний , не виконаний

р.

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так Ні НВ НП
Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.1 Наявність
на
об'єкті
розпорядчих
документів
та

інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки
пункт 14 розділу II ППБУ
1.2 На підприємстві створено СПБ

пункт 12 розділу II ППБУ
1.3 На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та

утворено пожежно-рятувальний підрозділ
пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та
проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання

пожежам
пункт 9 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали
та речовини з визначеними показниками щодо пожежної

небезпеки
пункт 11 розділу II ППБУ
3.
Забезпечено
дотримання
працівниками
об'єкта 
встановленого протипожежного режиму
пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань

пожежної безпеки
пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань

пожежної безпеки
пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території

пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель,

приміщень та споруд
пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів

евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж,

наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних
документів
пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають 
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та
інших нормативних актів
пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають

протипожежним вимогам норм
пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм 
пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та 
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними

системами протипожежного захисту (системами пожежної
сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння,
системами оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей, системами протидимного захисту,
системами централізованого пожежного спостереження) (далі
- АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів

10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно
правових актів
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання,
насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до
протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного
водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на
внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних
кранів відповідає вимогам будівельних норм
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої

та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних
засобів пожежогасіння
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання,
переробки та зберігання зернових і грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення
вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація
та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд
здійснюються на підставі проектної документації, яка
затверджена у встановленому порядку
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних
документів
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з
мастиками, клеями та іншими подібними горючими
речовинами
й
матеріалами
відповідають
вимогам
нормативних документів
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
будівельно-монтажних
робіт
відповідають
вимогам
нормативних документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо застосування пожежно-технічної класифікації
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі між будинками
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі в будинках
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо забезпечення безпечної евакуації людей
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення
пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від
пожежі відповідають вимогам нормативних документів

пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ




пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ



пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти
3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200



розділ VII ППБУ



пункт 21 розділу II ППБУ




пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ

пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ

пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ


пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 7.1, 7.2, 7.3 розділу 7 ДБН В.1.1-7



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 8.1 - 8.14 ДБН В.1.1-7



пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,
пункти 8.15 - 9.2 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій
пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах,

проектування яких здійснюється з урахуванням інженернотехнічних заходів цивільного захисту
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки



3. Здійснено
небезпеки

об'єктів

підвищеної



4.
Проведено
обов'язкове
страхування
відповідальності суб'єктів господарювання

цивільної



5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій
на об'єктах підвищеної небезпеки



декларування

безпеки

суб'єктам господарювання, проектування яких
здійснюється з урахуванням вимог інженернотехнічних заходів цивільного захисту, ПКМУ
N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
пункт 9 частини першої статті 20
КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
пункт 1 Порядку проведення обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності,
ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини першої статті 20,
пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ,
стаття 11 ЗУ N 2245

6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та
індивідуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну 
поведінку населення у разі виникнення аварії
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та
необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу,
забезпечено готовність таких формувань до дій за
призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної
небезпеки
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного
захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань
цивільного захисту



пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ,
ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ



пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ,
частина 9 статті 33 КЦЗУ
пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26
КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787







13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування
суб'єктів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберігання, утримання, обліку, використання та
реконструкції захисних споруд цивільного захисту
15. Створено об’єктовий матеріальний резерв для запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій



16.
Впроваджено
на
об’єкті
підвищеної
небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх
працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей на водних об’єктах








пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ,
додаток 1 до Методики прогнозування
пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття
40 КЦЗУ,ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ,
пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях,
ПКМУ N 444
пункт 12 частини першої статті 20 та стаття
133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті
20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 6 ПКМУ
N 138
пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ,
стаття 98 КЦЗУ, абзац 4 пункту 5 Порядку
створення і використання матеріальних
резервів
для
запобігання,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного
і
природного характеру та їх наслідків, ПКМУ
N 775
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1 розділу ІІ Правил охорони життя
людей на водних об’єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
– не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об’єкта, що перевіряється;
– не перевірялося у суб’єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об’єкті.

ОПИС
виявлених порушень
№
з/п

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

Детальний опис виявленого порушення

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки

1.
2.
3.

4.

стаття 55
пункт 3
розділ ІІ
стаття 55
пункт 5
розділ ІІ
стаття 55
пункт 8
розділ ІІ

КЦЗ № 5403-VІ
ППБУ

На об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не
встановлений протипожежний режим.

КЦЗУ
ППБУ

На об’єкті не розроблені та не вивішені на видимих місцях плани
(схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

КЦЗУ
ППБУ

стаття 55
пункт 12
розділ ІІ
пункт 2

КЦЗУ,
ППБУ,

Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки
безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні
відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета
сигнальне и знаки безопасности».
На об’єкті не створено добровільну пожежну охорону відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 564 від 17.09.2013 «Про
затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної
охорони».

ПКМУ № 564

5.

6.

7.

8.

9.

10.

стаття 55
пункт 16
розділ ІІ
пункт 16

стаття 55
підпункт 2.3
глава 2 розділ ІІІ
пункт 6.4
таблиця 3
стаття 55
підпункт 2.9
глава 2 розділ ІІІ

стаття 55
абзац 1
підпункт 2.37
глава 2 розділ ІІІ
пункт 7.3.8
стаття 55
абзац 2
підпункт 2.37
глава 2 розділ ІІІ
стаття 55
підпункт 1.6
глава 1 розділ ІV

КЦЗУ,
ППБУ,
ПКМУ № 444

КЦЗУ,
ППБУ,
ДБН В.1.1-7-2016
КЦЗУ,
ППБУ

КЦЗУ,
ППБУ,
ДБН В.1.1-7-2016
КЦЗУ,
ППБУ
КЦЗУ,
ППБУ

11.

стаття 55
підпункт 1.16
глава 1 розділ ІV

КЦЗУ,
ППБУ

12.

стаття 55
абзац 3
підпункт 1.18
глава 1 розділ ІV
стаття 55
абзац 6
підпункт 1.18
глава 1 розділ IV
стаття 55
підпункт 1.20
глава 1 розділ ІV

КЦЗУ,
ППБУ

статті 20, 55
підпункти 1.1,
1.4 глава 1
розділ V
пункт 5.8
пункти Ж.11.1
додатку Ж
статті 20, 55
підпункти 1.1,
1.4 розділ V
пункт Ж.6.9
додаток Ж
статті 20, 55
підпункт 1.2
глава 1 розділ V
підпункт 8.1.5
стаття 55
підпункт 3.9
глава 3 розділ V
стаття 55
пункт 4.7 глави 4
розділу VІ

КЦЗУ,
ППБУ

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

статті 20, 51
пункт 16 розділ ІІ
пункт 3.1
пункт 15

Керівник та посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань
з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях».
Складське приміщення не відокремлено від шляхів евакуації
протипожежними дверима ІІ-го типу

КЦЗУ,
ППБУ
КЦЗУ,
ППБУ

ДБН В.2.5-56:2014
КЦЗУ,
ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014
КЦЗУ,
ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014
КЦЗ № 5403-VІ
ППБУ

КЦЗУ,
ППБУ
КЦЗ № 5403-VI
ППБУ
ПТБ
ПКМУ № 444

Для приміщення котельні та складського приміщення не проведено
розрахунок категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки
відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій
приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та
пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами
будови
електроустановок.
Електрообладнання
спеціальних
установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01).
Улаштування евакуаційних шляхів не відповідає вимогам ДБН
В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", а саме на
евакуаційному виході, що веде зі службових приміщень на подвір’я
влаштований перепад висоти більше ніж 0,05 метра.
Шлях евакуації, який веде зі службових приміщень на подвір’я
захаращено меблями, які перешкоджають вільній евакуації людей з
ресторану.
Окінцювання жил проводів і кабелів, в розподільчих коробках
приміщення котельні, під барною стійкою та туалету не здійснені за
допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
Всі електрощити та групові електрощитки не оснащені схемами
підключення споживачів з пояснювальними написами та вказаним
значенням номінального струму апарату захисту (плавкої вставки).
Допускається використання проводів з пошкодженою ізоляцією які
живлять холодильник в приміщенні кухні та насос в приміщенні
котельні.
В приміщенні тістомісильного цеху допускається експлуатація
пошкодженої розетки.
Не проведено заміри опору ізоляції та перевірку спрацювання
приладів захисту електричних мереж та електроустановок від
короткого замикання.
Система пожежної сигналізації, що змонтована в приміщеннях
об’єкту не підключена до системи централізованого пожежного
спостереження відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи
протипожежного захисту".
Пристрої ручного пуску системи протипожежного захисту не
опломбовані відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи
протипожежного захисту".
Приміщення ресторану з кухонним обладнанням не обладнано
модульною системою локального пожежогасіння відповідно до
вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".
Об’єкт не в повній мірі забезпечено первинними засобами
пожежогасіння.
Об’єкт не забезпечено засобами індивідуального захисту
органів дихання для саморятування людей під час пожежі для
обслуговуючого персоналу.
Не проведено навчання керівного складу об’єкта з питань цивільного
захисту у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

21.

статті 20
пункт 4.3.1
пункт 2 додатку

КЦЗУ,
ПТБ,
ПКМУ № 1200

22.

статті 20, 33
пункт 4.7
статті 3, 17, 21,
22

КЦЗУ,
ПТБ,
ПКМУ № 841

23.

статті 20, 33
пункт 4.7
статті 3, 17, 21,
30

КЦЗУ,
ПТБ,
ПКМУ № 841

24.

стаття 20
пункт 3.1.1
пункт 7

Працівники об’єкта у повній мірі не забезпечені засобами
індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних
речовин (промисловими протигазами), респіраторами, які
відповідають вимогам Стандарту МНС України СОУ МНС 75.200013528-002:2010, у розрахунку 1 протигаз та 1 респіратор на особу
і додатково 2 відсотки загальної кількості працюючих.
Не призначено особу відповідальну за здійснення евакуаційних
заходів у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів
України від 30.12.2013 № 841 «Про затвердження Порядку
проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
Не розроблено план евакуації працівників на випадок виникнення
надзвичайної ситуації у порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 30.12.2013 № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру».

Не проведена ідентифікація потенційної небезпеки об’єкта з
урахуванням усіх чинників небезпеки відповідно до вимог
«Положення про паспортизацію потенційно небезпечних
об’єктів», затвердженого наказом МНС України від 16.08.2005
пункт 2
№ 140, зареєстрованого у Мін'юсті України від 01.09.2005 за №
970/11250, далі - Положення про паспортизацію ПНО та
«Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів»,
затвердженої наказом МНС України від 23.02.2006 № 98,
зареєстрованого у Мін'юсті України від 20.03.2006 за №
286/12160, далі - Методика ідентифікації ПНО.
Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
КЦЗУ,
ПТБ,
Положення про
паспортизацію ПНО,
Методика
ідентифікації ПНО

(заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта
Нормативне
Так Ні НВ НП
господарювання
обґрунтування

№
з/п

1 Про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання письмово
2

попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку
Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що
засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред’явлено

3 Копію посвідчення на перевірку надано
4 Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку,
5

внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта
господарювання (за його наявності)
Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання,
необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У
посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є
підставою для здійснення такої перевірки

частина четверта статті 5 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. № 877
частина п’ята статті 7, стаття
10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. №
877
частина п’ята статті 7, абзаци
третій та шостий статті 10 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. № 877
частина дванадцята статті 4 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. № 877
частина перша статті 6 ЗУ від
05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта
перевірки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб’єкта господарювання
або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного
нагляду (контролю).

2.6 ПКМУ № 1200

2.7 ПКМУ № 763

2.8 ПКМУ № 775

Порядок забезпечення населення і працівників
формувань та спеціалізованих служб цивільного
захисту засобами індивідуального захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю
Перелік об’єктів та окремих територій, які
підлягають постійному та обов’язковому на
договірній основі обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами
Порядок
створення
та
використання
матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Порядок підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил цивільного захисту

Постанова
від 19 серпня 2002 р. № 1200 із змінами від
Кабінету
18 травня 2017 р. № 340
Міністрів України

Постанова
Кабінету
Міністрів України

Постанова
від 26 жовтня 2016 р. № 763
Кабінету
Міністрів України
2.9 ПКМУ № 443
Постанова
від 26 червня 2013 р. № 443
Кабінету
Міністрів України
2.10 ПКМУ № 444
Про затвердження Порядку здійснення навчання Постанова
від 26 червня 2013 р. № 444
населення діям у надзвичайних ситуаціях
Кабінету
Міністрів України
2.11 ПКМУ № 787
Про затвердження Порядку утворення, завдання Постанова
від 09 жовтня 2013 р. № 787
та функції формувань цивільного захисту
Кабінету
Міністрів України
2.12 ПКМУ № 138
Порядок створення, утримання фонду захисних Постанова
від 10 березня 2017 р. № 138
споруд цивільного захисту та ведення його
Кабінету
обліку
Міністрів України
2.13 ПКМУ № 11
Положення про єдину державну систему
Постанова
від 09 січня 2014 р. № 11
цивільного захисту
Кабінету
Міністрів України
2.14 ПКМУ № 6
Про затвердження переліку об’єктів, що належатьПостанова
від 09 січня 2014 р. № 6
суб’єктам господарювання, проектування якихКабінету
здійснюється з урахуванням вимог інженерно-Міністрів України
технічних заходів цивільного захисту
2.15 ПКМУ № 729
Порядок організації та проведення професійноїПостанова
від 02 жовтня 2013 р. № 729
підготовки, підвищення кваліфікації основнихКабінету
працівників професійних аварійно-рятувальнихМіністрів України
служб
2.16 ПКМУ № 841
Про затвердження Порядку проведення евакуаціїПостанова
від 30 жовтня 2013 р. № 841
у разі загрози виникнення або виникненняКабінету
надзвичайних
ситуацій
техногенного
таМіністрів України
природного характеру
2.17ПКМУ № 440
Порядок подання і реєстрації декларації
Постанова
Від 05.06.2013 № 440 із змінами від
відповідності матеріально-технічної бази
Кабінету
20.02.2018 № 80
суб’єкта господарювання вимогам законодавства Міністрів України
з питань пожежної безпеки
2.18ПКМУ № 350
Порядок здійснення комплексних планових
Постанова
від 24 травня 2017 р. № 350
заходів державного нагляду (контролю)
Кабінету
Міністрів України
3
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи
ППБУ
Правила пожежної безпеки в Україні
Наказ МВС
від 30 грудня 2014 р. № 1417,
3.1.
України
зареєстрований у Мін'юсті України 05
березня 2015 р. за № 252/26697
ППБУ
Правила пожежної безпеки на ринках України Наказ МВС
від 06.06.2017 № 470, зареєстрований у
3.2.
України
Мін'юсті України29 червня 2017 р.
за № 795/30663
Правила охорони Правила охорони життя людей на водних
Наказ МНС
від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у
3.3.
життя людей на об'єктах України
України
Мін'юсті України 04 травня 2017 р.
водних об'єктах
за № 566/30434
ПТБ
Правила техногенної безпеки у сфері цивільного Наказ МНС
від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований
3.4.
захисту на підприємствах, в організаціях,
України
у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за №
установах та на небезпечних територіях
1006/14273
Методика
Методика прогнозування наслідків виливу
Наказ МНС,
від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122,
3.5.
прогнозування
(викиду) небезпечних хімічних речовин при
Мінагрополітики, зареєстрований у Мін'юсті України 10
ХНО
аваріях на промислових об'єктах і транспорті
Мінекономіки,
квітня 2001 р. за № 326/5517
Мінекології
Методика
Методика спостережень щодо оцінки радіаційної Наказ МНС
від 06.08.2002 № 186, зареєстрований у
3.6.
спостережень
та хімічної обстановки
України
Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за №
708/6996
Інструкція з
Інструкція з тривалого зберігання засобів
Наказ МНС
від 16.12.2002 № 330, зареєстрований у
3.7.
тривалого
радіаційного та хімічного захисту
України
Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за №
зберігання
179/7500
Інструкція щодо Інструкція щодо утримання захисних споруд
Наказ МНС
від 09.10.2006 № 653, зареєстрований у
3.8.
утримання
цивільної оборони у мирний час
України
Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за №
захисних споруд
1180/13054

План реагування План реагування на радіаційні аварії
на радіаційні
аварії
ДБН В.1.1-7-2016 Державні будівельні норми. Пожежна безпека
3.10.
об'єктів будівництва. Загальні вимоги
3.9.

3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

Наказ
від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований у
ДержатомрегулювМін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319
ання, МНС
Наказ
від 31 жовтня 2016 р. № 287
Мінрегіонрозвитк
у Мінбуд та ЖКГ
України
ДБН В.1.2-4-2006 Державні будівельні норми. Інженерно-технічні Наказ Мінбуду від 04 серпня 2006 р. № 274
заходи цивільного захисту (цивільної оборони) України
НАПБ В.01.057- Правила пожежної безпеки в агропромисловомуНаказ
від 04 грудня 2006 р. № 730/770,
2006/200
комплексі
Мінагрополітики, зареєстрований у Мін'юсті України
МНС
05.04.2007 за № 313/13580
ДБН В.2.5-56:2014Системи протипожежного захисту
Державні
Наказ Мінрегіонбуду України від 13.11.2014
будівельні норми № 312
ДБН В.2.5-77:2014Котельні
Державні
Наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.2014
будівельні норми № 252
ДБН В.2.5-74:2013Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Державні
Наказ Мінрегіонрозвитку України від
Основні положення проектування.
будівельні норми 28.08.2013 № 410
ДБН В.2.5-64:2012Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Державні
Наказ Мінрегіонрозвитку України від
Проектування. Частина ІІ. Будівництво.
будівельні норми 31.10.2012 № 553
ДБН В.2.5-67:2013Опалення, вентиляція та кондиціонування.
Державні
Наказ Мінрегіонрозвитку України від
будівельні норми 25.01.2013 № 24 та від 28.08.2013 № 410
ДСТУ Б В.2.5Інженерне обладнання будинків і споруд.
Національний
Наказ Мінрегіонрозвитку України від
38:2008
Улаштування блискавкозахисту будівель і спорудстандарт України 27.06.2011 № 269
ДБН 360-92**
Містобудування. Планування і забудова міських іДержавні
Наказ Мінрегіонрозвитку України від
сільських поселень
будівельні норми 21.06.2011 № 67
СНиП ІІ-89-80* Генеральные планы промышленных
Державні
Постанова державного комітета СРСР у
предприятий.
будівельні норми справах будівництва від 30.12.1985 № 213
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Державні
Постанова державного комітета СРСР у
будівельні норми справах будівництва від 29.12.1985 № 263
ДБН В.2.2-8-98 Будівлі та споруди. Підприємства, будівлі та
Державні
Наказ Держкоммістбуду України від
споруди по зберіганню і переробці зерна
будівельні норми 18.02.1999 № 41

