ДСНС УкраУни

ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ ДЕРЖАВН01 СЛУЖЕН УКРАШИ
3 НАДЗВИЧАЙНИХ СИГУАЦШ У МЖОЛАЮСЬКШ ОБЛАСН
(ГУ ДСНС Украши у Миколатськш обласп)
Заводський районний вщдш у м. МиколаУв
вул. Кузнецька, 201, м. Миколшв, 54034, тел.: (0512) 53-09-53, тел./факс: (0512) 24-63-45 Е-таП: 03_шк@Г(1.тк.иа

АКТ

29 травня 2018 року

№ №

складений за результатами проведения (планово?) позаплановоУ перев1рки
щодо додержання (виконання) суб'ектом господарювання вимог законодавства
у сфер1 цившьного захисту, техногенноУ та пожежноУ безпеки
ТОВ «ТРАШ»
02090, м.Кшв, вул. Бутлерова, 1,
(найменування/мюце знаходження суб’екта господарювання - юридичноТ особи (та/або його в 1докремленого
шдроздшу) або щлзвшце, 1м'я та по батьковРмюце проживания фшично)' особи - шдприемця)

щентифжацшний код юридично! особи 40688123,
або реестрацшний номер обл 1ково 1 картки платника податюв ф 1зично 1 особи - шдприемця, або
сер1я та номер паспорта (для ф1зичних ос1б, як1 через сво! рел1Г1ЙН1 переконання в установленому
порядку в 1дмовилися вщ прийняття реестрац1йного номера обл 1ково 1 картки платника податНв та
повщомили про це вщповщний контролюючий орган),
ТОВ «ТРАШ», 02090, м. Кшв, вул. Бутлерова, 1,
(м1сце знаходження/м1сце проживания суб’екта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронно'! пошти)

Перев1рено: буд1влю магазину ТОВ «ТРАШ» за адресою:
м. Микола вул. Озерна, 17-г
Ступшь ризику суб’екта господарювання з урахуванням значения прийнятного ризику вщ
провадження господарсько '1 д1яльност1 у сфер! техногенно! та пожежно! безпеки високий.
Загальна шформащя про проведения перев1рки:
Тип здшенювано! перев1 рки
Розпорядчий документ щодо здШснювано‘1 перев1 рки
Наказ вщ 30.03.2018 р. № 172, виданий ГУ ДСНС Украши у - планова;
+ позапланова
МиколаУвськш област1.
Посвщчення на перев1рку вщ 25.05.2018 р. № 79
Строк проведения перев1рки
Початок перев!рки
13
25
05
2018
р!к
години
число мюяць

00
хвилини

29
число

Завершения перев1рки
05
2018
16
мюяць
рис
години

Особи, як 1 беруть участь у проведенн 1 перев1рки:
Посадов! особи ДСНС Украши або и територ1ального органу:
Заволський РВ у м. МиколаГв ГУ ДСНС Украши у М иколашськм облает!
(найменування органу ДСНС Украши)

- головний шепектор ЗРВ ГУ ДСНС Гнатовський Роман Стан1славович;
(посада, найменування органу, щлзвшце, 1м ’я та по батьковГ)

00
хвилин
и

Посадов 1 та/або уповноважеш особи суб’екта господарювання (об’екта перев1рки)/ф1зична особатдприемець:
Керуючий магазином ТОВ ТРАШ» Ткач Серий В кторович
(посада, щнзвшце, 1м’я та по батьков!)

1НШ1 особи: учасп не приймали.
(посада, щлзвище, 1м ’я та по батьков!)

Даш про останню перев!рку:
Планова

Позапланова

^ не було взагал1

^ не було взагал1

□ була у перюд з
р.
по
р.
Акт переварки вщ □ □ .□ □ .□ □ □ □ р. № □ □ □ □
РоЗПОрЯДЧИЙ ДОКуМеНТ В 1Д
р.
№ □ □ □ □ виконаний □ , не виконаний □

□ була у перюд з
р.
по
р.
Акт перев1рки В 1д
р. №
□□□□
Розпорядчий документ В1Д
№ □ □ □ □ виконаний □ , не виконаний □

р.

ПЕРЕЛ1К
питань щодо проведения переварки
N з/п

Питания, що пшлягають перев1рщ
Так Н1 н в н п
Частина I. Забезпечення пожежноТ безпеки
1. Оргашзацшш заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки
1.1 Наявшсть
на
об'ект!
розпорядчих
документ1в
шформацшних покажчик1в з питань пожежноТ безпеки
1.2 На тдприемств! створено СПБ

та

1.3 На пщприемств 1 створено добровшьну пожежну охорону та
утворено пожежно-рятувальний шдроздш
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежноТ безпеки та
проведения виховноТ робота, спрямованоТ на запоб1гання
пОжежам
2. У буд1вництв1 та на виробництв1 застосовуються матер1али
та речовини з визначеними показниками щодо пожежноТ
небезпеки
3.
Забезпечено
дотримання
прашвниками
об’екта
встановленого протипожежного режиму
4. Наявшсть декларацн вщповщносп матер1ально-техшчноТ
бази суб'екта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежноТ безпеки
5. Проведено шструктаж1 та проходження навчання з питань ■ /
пожежноТ безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територн
7. Забезпечено протипожежний стан утримання буд1вель,
примпнень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхзв
евакуацн 1 виход1в
9. Стан утримання шженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливють Тх застосування, монтаж,
наладка та експлуатащя) в1дпов1дають вимогам нормативних
докуменпв
9.2 Системи опалення та теплов1 мереж!
вгдпов1дають
протипожежним вимогам стандарт! в, буд1вельних норм та
1нших нормативних акт1в
9.3 Системи вентиляци 1 кондищонування повггря вщповщають У
протипожежним вимогам норм
9.4 Газове обладнання вщповщае протипожежним вимогам норм
V
9.5 Системи канал1зацн та смггтевидалення в1дповщають та
експлуатуються вщпов1дно до вимог протипожежних норм

Нормативне обгрунтування

пункти 2 -8 . 10 п о з д 1л у II ППБУ
пункт 14 оозд1лу II ППБУ
■/

пункт 12 оозд1лу II ППБУ
пункти 17-19

п о зл

1л у

И ППБУ

пункт 9 о о з д 1л у II ППБУ

пункт 11 ООЗД1ЛУ 11 ППБУ
пункти 2. 4. 5 статп 57 КПЗУ
—
пункта 15. 16. 20 позд1ЛУ II ППБУ
п у н к т и

1.1 - 1.21 глави 1 о о з л 1л у III ППБУ

пункти 2.1 - 2.22 глави 2 оозд1лу III ППБУ
п у н к т и

2.23 - 2.37 глави 2 ооздшу III ППБУ

пункта 1.1 - 1.24 глави 1 ооздшу IV ППБУ

пункти 2.1 -2.18 глави 2 оозд1ЛУ IV ППБУ

пункта 2.18 - 2.27 глави 2 о о з д ш у IV ППБУ
п у н к т и

4.1 - 4.4 глави 4 оозд1лу IV ППБУ

пункти 3.1 - 3.5 глави 3 о о з д ш

10. Наявшсть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, застив зв'язку

у

IV ППБУ

пункти 1.1 - 1.6 глави 1 воздллу V ППБУ
10.1 Будлвлл, примллцення та споруди обладнанл автоматичними
системами протипожежного захисту (системами пожежно!
сигналлзаци, автоматичними системами пожежогасшня,
системами оповллцення про
пожежу та управллнлля
евакуюванням людей, системами протидимного захисту,
системами централлзованого пожежного спостереження) (далг
- АСПЗ), засобами зв'язку влдповлдно до чинних нормативноправових актлв
пункт 1.4 глави 1 цоздллу V ППБУ
10.2 АСПЗ обслуговуються В1ДПОВ1ДНО до вимог нормативноправових акт1в
11. Наявшсть та утримання систем протипожежного водопостачання
пункти 2.1, 2.3 глави 2 о о з д л л у V ППБУ
11.1 Системи зовнлшнього протипожежного водопостачання,
насоснл станцн влдповлдають та експлуатуються влдповлдно до
протипожежних вимог
глункт 2.2 глави 2 ооздллу V ППБУ
11.2 Улаштування та утримання внутрлшнього протипожежного
водогону, клльклсть вводлв у будлвлю, витрати води на
внутрлшне пожежогасшня та клльклсть струмин влд пожежних
кранлв влдповлдае вимогам будлвельних норм
пункт 7 ооздллу I. пункт 12 ооздллу II. пун
12. Наявшсть та утримання плдроздйпв добровольно!, влдомчо!
У 3.1 - 3.26 глави 3 о о з д л л у V ППБУ. статтл
та млсцево! пожежно! охорони, пожежно! техшки та первинних
63 КПЗУ
засоблв пожежогасшня
пункти 8.1.1-8.5.18 НАЛЕ В.01.057-2006/2
13. Дотримання вимог пожежно! безпеки плд час збирання,
переробки та зберлгання зернових 1 грубих кормлв
ооздлл VII ППБУ
14. Дотримання вимог пожежно! безпеки пщ час проведения
вогневих, фарбувальних та будлвельно-монтажних робот
пункт 21 ооздллу II ППБУ
14.1 Нове будлвництво, реконструкшя, переоснащения, реставрацля
та каплтальний ремонт примллцень, будинклв, споруд
здлйснюються на плдставл проектно! документацп, яка
затверджена у встановленому порядку
пункти 1.1 - 1.5 глави 1 ооздллу VII ППБУ
14.2 Заходи пожежно! безпеки при плдготовцл та проведенш
зварювальних та лнлпих вогневих роблт влдповлдають вимогам
нормативних документлв
пункта 2.1 - 2.28 глави 2 ооздллу VII ППБУ
14.3 Заходи пожежно! безпеки при плдготовцл та проведенш
фарбувальних роблт влдповлдають вимогам нормативних
докумеллтлв
14.4 Заходи пожежноТ безпеки при тдготовщ та проведенш робот
пункти 3.1 - 3.9 глави 3 ооздллу VII ППБУ
з мастиками, клеями та шшими под1бними горючими
речовинами
й
матер1алами
вщповщають
вимогам
нормативних документ1в
14.5 Заходи пожежно! безпеки при плдготовцл та проведенш
пункти 4.1 - 4.48 глави 4 ооздллу VII ППБУ
будлвельно-монтажних
роблт
влдповлдають
вимогам
нормативних документлв
14.5.1 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй документацп
пункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КБ
пункти 4.3 - 4.10 ДБН В.1.1-7
щодо застосування пожежно-технлчно! класифлкацп
влдповлдають вимогам нормативних документлв
14.5.2 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй документацп
пункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КБ
пункти 5.1 - 5.6 ДБН В. 1.1-7
щодо обмеженлля поширенлля пожежл млж будинками
влдповлдають вимогам нормативних документлв
14.5.3 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй документацп
глункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КБ
пункти 6.1 - 6.45 ДБН В. 1.1-7
щодо обмеженлля поширення пожежл в будинках
влдповлдають вимогам нормативних документлв
14.5.4 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй документацп
пункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КБ
глункти 7.1, 7.2, 7.3 роздллу 7 ДБН В. 1.1-7
щодо забезпеченлля безпечно! евакуацп людей
влдповлдають вимогам нормативних докумеллтлв
14.5.5 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй докумеллтацл!
пункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КБ
глункти 8.1 -8.14 ДБН В. 1.1-7
щодо забезпечення гаслння пожежл та проведенлля
пожежно-рятувальних роблт влдповлдають вимогам
нормативнллх докумеллтлв
14.5.6 Заходи пожежно! безпеки у проектнлй докумеллтацл!
пункт 2 частини пеолпо! статтл 67 КП
пункти 8.15-9.2 ДБН В. 1.1 -7
щодо основних лнженерно-технлчних засоблв захисту
влд пожежл влдповлдають вимогам нормативних
документлв

Частина II. Забезпечення техногенноУ безпеки та захисту населения 1 територш вщ надзвичайнн
ситуацШ
1. Виконання вимог лнженерно-технлчних заходлв на об'ектах,
проектування яких здШснюсться з урахуванням шженернотехшчних заходлв цивильного захисту

пункти 1 - 4 Пеоеллку об'ектлв. лпо нале»
суб'ектам господаоювання. пооектуванлля я
здлйснюеться з уоахуванням вимог лнженер
технлчних заходлв цивлльного захисту. ПК
N 6. плдпункт 1.9 ДБН В. 1.2-4-2006

2. Проведено едентифшашю об'екта пщвищеноУ небезпеки
3. Здшснено
небезпеки

декларування

безпеки

об'екпв

шдвищеноУ

4.
Проведено
обов'язкове
страхування
ввдповщальносп суб'екпв господарювання

цивильно!

пункт 3 П орядку шентифжашТ та о(.
об'екпв пцвишено'1 небезпеки. ПКМУ N 9
пункт
частини першо! статн
КПЗУ. П орядок декларування безпеки об'(
пшвишеноГ небезпеки. ПКМУ N 956

✓

✓

пункт 1 П орядку проведения обов'язко
страхування
цивильно!
вцповшальн

ПКМУК 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини першо! стати 20.

5. Розроблено плани локалваш! та лйквйзацн наслщюв аварш
на об'ектах пёдвищено! небезпеки

пункт 2 частини першо! статп 130 КПЗУ.

6. Забезпечено працйвникйв об'екта засобами колективного та
индивидуального захисту
7. Розмйщено шформашю про заходи безпеки та вйдповйдну
поведшку населения у разй виникнення аварн
8. Оргашзацйя та забезпечення евакуацшних заходов

✓

пункт

✓

9. Створено об'сктовй формування цивильного захисту та
необхщну для 1х функцюнування матерйально-технйчну базу,
забезпечено
готовнйсть таких формувань до дш
за
призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'ектй пёдвищено!
небезпеки
11. Здшснено навчання працйвникйв з питань цивильного
захисту, у тому числй правилам техногенно! безпеки
12. Проведено об'сктовй тренування 1 навчання з питань
цивильного захисту

У

13. Забезпечення аварййно-рятувального обслуговування
суб'ектйв господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберйгання, утримання, облйку, використання та
реконструкцн захисних споруд цивильного захисту
15. Створено об’сктовий матерйальний резерв для запобйгання
та лйквйдацй! наслйдкйв надзвичайних ситуацйй

•/

16.
Впроваджено
на
об’ектй
пёдвищено!
небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних
ситуацш
та
систему
оповйщення та забезпечено Тх
працездатшеть
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей на водних об’ектах

«Так»
«НЬ>
«НВ»
«НП»

стаття 11 ЗУ N 2245
пункт 2 частини першо! статп 20 К1
ПКМУ N 1200. пункта 4.3. 4.6 ПТБ
3 частини першо! статп 20 КПЗУ

пункт 4 частини першо! статп 20 К1
частина 9 статп 33 КПЗУ
пункт 5 частини першоТ стати 20. статп
КПЗУ. пункт 3 ПКМУ N 787

пункт 6 частини першо! статп 20
додаток 1 до Методики прогнозування
пункт 8 частини першо'1 стати 20 КПЗУ. ст
40 КПЗУ.ПКМУ N 443. ПКМУ N 444

11 частини першо! стати 20 К1
пункти 5. 6 Порядку здййснення навч;
✓
населения дйям у надзвичайних ситуа
ПКМУ N 444
пункт 12 частини першо! статп 20 тает;
У
133 КПЗУ
пункт

стаття 32. пункти 15. 16 частини першо! ст
20 КПЗУ. наказ МНС N 653. пункт 6 ПК
N 138
18 частини першо! статп 20 КП
стаття 98 КПЗУ. абзац 4 пункту 5 Поря
створення 1 використання матер1адь
резеовйв
для
запоб1гання.
лйквйд
надзвичайних
ситуашй техногенного
природного характеру та !х наслйдкйв, ПК]
N 775
стаття 53 КПЗУ
пункт

✓

•/

пункт 1 роздшу II Правил охорони жи
людей на водних об’ектах

Пояснения до позначень, використаних у перелнеу питань
- так, виконано, дотримано, вщповщае, присутне;
- ш, не виконано, не дотримано, не вщповщае, вщеутне;
- не вимагаеться вйд суб’екта господарювання (фйзично‘1 особи - пщприемця)/об’екта, що
перевйряеться;
- не перевйрялося у суб’екта господарювання (у фёзичноТ особи - пщприемця)/на об’ектт

опис
виявлених порушень

№
з/п

1.

2.
3.

4.

Нормативно-правовий акт,
вимоги якого порушено
рекв1зит
позначення
Детальний опис виявленого порушення
и норми
нормативно
(пункт,
правового
стаття)
акта*
Частина 1 .3Забезпечення пожежноУ безпеки.
ст. 57
КЦЗ № 5403-У1
Початок
використання
суб’ектом
господарювання
прим щ ень
здшснюеться
без
подано!- декларацп
в1дпов1дност1 матер1ально - техн1чно! бази суб’екта
господарювання,
а також без наявносп
оцшки
(експертизи) протипожежного стану.
стаття 20, 55,
КПЗ № 5403-У1,
В примщ еннях магазину не вщкориговаш планы
Роздш 2, п. 6
ППБУ
евакуацй людей на випадок пожежй
статп 20, 55
п. 2.23.
розд1лу III
табл. 4
стаття 55
п. 2.3 роздщу
III
п. 6.17, табл.
1,2,4
пп. 7.11.2,
7.11.15

КЦЗ № 5403-У1
ППБУ
ДБН В 1.1-7-2016
КЦЗ № 5403-У1
ППБУ
ДБН В.1.1-7:2016
ДБН В.2.5-67:2013

5!

стаття 55
п. 2.27
розд1лу III

КЦЗ № 5403-У1
ППБУ

6.

стаття 55
п. 1.2. роздщу
V
п.10

КЦЗ № 5403-VI
ППБУ
ДБН В.2.5-56:2014

статп 55
роздщу IV
п. 1.20

КЦЗ № 5403-У1

8.

статп 20,55,
п. 2.2 роздщу
V

КЦЗ № 5403-VI,
ППБУ

9.

стати 20, 55,
п. 2.12
розд1лу III

КПЗ № 5403-У1,
ППБУ

10.

п. 6

11.

п.2

12.

п. 4.5.1

КЦЗ № 5403-У1,
ПТБ
Порядку проведения
навчання
КЦЗ № 5403-У1,
Методики щентифшацп
ПНО
КЦЗ № 5403-У1,
ПТБ

7.

ППБУ

Улаштування конструктивних р1шень не вщповщае
вимогам ДБН В. 1.1-7-2016, а саме: зал1зш несуч 1 ферми
перекриття магазину не приведено до нормовано!
мшхмально! меж1 вогнестшкост! К 60.
Тип заповнення прор1з1в у протипожежних перешкодах
не вщповщае вимогам ДБН В. 1.1-7-2016, а саме : не
влаштоваш протипожежш клапани, з подписаниям
вщповщних акт1в, у протипожежних перешкодах, стшах
та перекриттях, що розд1ляють складськц виробнич1
прим1щення,
Двер1 на шляху евакуацй другого евакуацшного выходу
з торпвельного залу В1дчиняються не в напрямку выходу
на зовнй
Прим1щення пщвалу з складськими прим1щеннями не
обладнано
системою
протипожежного
захисту
(димовидаленням) вщповщно до ДБН В.2.5-56:2014
«Системы протипожежного захисту», а саме: видалення
диму та гарячих газопод1бних продуктов згорання.
Не проведено зам1р опору 13оляцн 1 перевгрку
спрацювання прилад1в захисту електричних мереж та
електроустановок в1д короткого замикання (1 раз на 2
роки).
Не проведено техшчне обслуговування 1 перев1рку на
працездатшсть шляхом пуску води пожежних кран
комплект1в з реестрац1ею перев1рки.
В прим1щен1 електрощитово! допускаеться збершання
сторонн!х предмет1в.

Частина II. Забезпечення техногенноУ безпеки.
Кер1вний склад не пройшов навчання
цившьного захисту.
Не проведена (дентифкащ я
потенцхйно! небезпеки.

об’екту

на

на

курсах

наявн1сть

Не заведено журнал реестрацй вступного шструктажу з
питань техногенно! безпеки

II ер ел 1к
питань щодо здшснення контролю за д1ями (бездЁяльшстю) посадових осЁб, уповноважених
на здшснення перев!рки
№

з/п
1

2

Питания, що пЁдлягають контролю з боку
суб’екта господарювання
Про проведения плановоТ перев1рки суб'екта господарювання
письмово попереджено не менше шж за 10 календарних дшв
до и початку
Посвщчення на проведения перев1рки та службов1
посвщчення, що засвщчують ос1б. що проводять перев1рку,
пред'явлено

3

Коп1ю посвщчення на перев1рку надано

4

Перед початком здшснення перев1рки особами, що
зд1йснюють перев1рку, внесено запис про перев1рку до
вщповщного жзфналу суб'екта господарювання (за його
наявност1)
Пщ час позапланово'Г перев1рки з'ясовувалися лише Т1
питания, необхщшсть перев1рки яких стала пщставою для п
зд!Йснення. У посвщченш на зд1йснення позапланово'1
перев1рки зазначено питания, що е пщставою для здШснення
тако! перев!рки

5

Так

ю

IIВ

V

/

V

V

нп

Нормативне
обгрунтування
частина четверта
статт1 5 ЗУ вш 05
квНня 2007 о.
№877
частина п'ята
стагп 7. стаття 10
ЗУ В1Д 05 КВ1ТНЯ
2007 о. № 877
частина п'ята
стати 7. абзапи
трет1й та
шостий статт1 10
ЗУ вщ 05 квНня
2007 V . № 877
частина
дванаднята статт1 4
ЗУ в1л 05 кв1тня
2007 о. № 877
частина перша
статт1 6 ЗУ вщ 05
квНня 2007 о. №
877

Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено? перевЁрки та складеного акта
перев!рки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перев 1рки складено у двох примйрниках, один з яких вручаеться кер!внику (власнику) суб’екта
господарювання або уповноважешй ним особ 1, а другий - залишасться в орган! ДСНС УкраТни, посадов! особи
якого здшснювали захщ державного нагляду (контролю).

Шдписи оиб, як! брали участь у перев1рщ
Посадов! особи органу ДСНС Украши:
Головний шспектор Заводського РВ
у м. Миколаш ГУ ДСНС Украши
у Миколашсыай облает!
каштан служби цившьного захисту

Гнатовський Роман Сташславович
(прёзвшце, ём’я. по батьковё)

(посада)

,,, / /

3412/

"

(прёзвище, ём’я, по батьковё)

(посада)

Посадов 1 та/або уповноважеш особи суб’екта господарювання, шнп особи, присутш шд час
здшенення заходу:

Прим1рник цього акта перев1рки отримано «___»

(посада)

(пёдпис)

2018 року

(прёзвище, ём’я, по батьков!)

В1дм1тка про в1дмову п 1дписання/отримання (необхщне пщкреслити)
уповноваженими особами суб’екта господарювання цього акта перев1рки

посадовими

та/або

П рим ака. У випадку наявносп в акт 1 ведомостей, що становлять службову або державну таемницю, йому може бути
присвоено вщповёдний гриф секретност! або обмеження доступу.

ПЕРЕЛ1К
нормативно-правових актёв та нормативних документёв, вёдповёдно до яких складено перелёк питань щодо
_______________ _________________________ проведения перевёрки___________________________________________
Затверджено
Позначення
№
вид
нормативно
нормативно
Назва нормативно-правового акта
дата та номер нормативно-правового
з/п
правового акта та
правового акта
акта
назва органу
4
2
3
1
А
Закони Украши
1
Закон УкраУни
вёд 05 квётня 2007 о. № 877-У
«Про основнё засади державного нагляду
1.1 ЗУ № 877
(контролю) у сфер1 господарськоУ дёяльностё»
вёл 02 жовтня 2012 о. № 5403-У1
Кодекс
Кодекс цивёльного захисту УкраУни
1.2 КЦЗУ
Закон УкраУни
вёл 18 сёчня 2001 и № 2245-Ш
«Про об’екти п1двищеноУ небезпеки»
1.3 ЗУ № 2245
вёд 14 сёчня 1998 о. № 15/98-ВР
Закон УкраУни
«Про захист ЛЮДИНИВ1Д впливу 10Н13УЮЧ0Г0
1.4 ЗУ № 15/98

2
2.1 ПКМУ № 956
2.2 ПКМУ № 1043

2.3 ПКМУ № 5

випромшювання»
Постанови Кабёнету Мёнёстрёв УкраТни (далё - ПКМУ)
вёд 11 липня 2002 о. № 956
ПКМУ
Порядок ёдентиФёкапёУ та облёку об’ектёв
пшвишеноУ небезпеки
вёд 27 грудня 2017 р. № 1043
ПКМУ
Про затвердження критерйв,
за якими
оцёнюеться ступёнь ризику вёд провадження
господарськоУ дёяльностё та визначаеться
перёодичнёсть здёйснення планових заходёв
державного нагляду (контролю) у сферё
техногенноУ та пожежноУ безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуацёй
вёд 09 сёчня 2014 о. № 5
ПКМУ
Типове положения поо вёдомчу пожежну

2.4 ПКМУ № 564
2.5 ПКМУ № 1788

2.6 ПКМУ № 1200

2.7 ПКМУ № 763

2.8 ПКМУ № 775

2.9 ПКМУ № 443
2.10 ПКМУ № 444
2.11 ПКМУ № 787
2.12 ПКМУ № 138

2.13 ПКМУ № 11
2.14 ПКМУ № 6
•Л**2.15 ПКМУ № 729

2.16 ПКМУ №841

ПКМУ № 440
2.17

ПКМУ № 350
2.18
3
3.1 ППБУ

3.2 ППБУ НЗ

3.3 ППБУ

охорону
Порядок функшонування добоовшьно'1 пожежно'1
ПКМУ
вш 17 липня 2013 р. № 564
охорони
Порядок 1 правила пооведення обов’язкового
ПКМУ
вид 16 листопада 2002 р. № 1788 13
стоахування цившьноТ вщповщальносп
змшами В1Д 11 лютого 2016 р. № 75
суб’екпв господаоювання за шкоду, яка може
бути запод1яна пожежами та авар1ями на
об’ектах пщвищено'1 небезпеки. включаючи
пожежовибухонебезпечш об’екти та об’екти.
господаоська дшльшеть на яких може призвести
до аваоШ еколопчного 1 саштарноепшемюлопчного характеру
Пооядок забезпечення населения 1 поашвниюв
ПКМУ
вш 19 сеопня 2002 р. К» 1200 13
(Ьоомувань та спец1ал1зованих служб цившьного
змшами вщ 18 травня 2017 р. № 340
захисту засобами 1ндившуального захисту.
поиладами оагйашйно! та х!м1чноУ розвшки.
дозиметричного 1Х1М1ЧНОГО контролю
Пеоелк об’екпв та окоемих теоитооШ. яю
ПКМУ
пшлягають поен Иному та обов’язковому на
догов1он1й основ1 обслуговуванню деожавними
аваоШно-оятувальними службами
Порядок
ствооення
та
викооистання
ПКМУ
вш 26 жовтня 2016 р. № 763
матер1альних оезеов1в для запобшання 1
лквшанн наслшюв надзвичайних ситуашй
Порядок пшготовки до д1й за поизначенням
ПКМУ
вш 26 червня 2013 р. № 443
оргашв управлшня та сил цившьного захисту
Про затвердження Порядку здшенення навчання
ПКМУ
вш 26 червня 2013 р. № 444
населения д1ям у надзвичайних ситуап1ях
Про затвердження Порядку утворення. завдання
ПКМУ
вш 09 жовтня 2013 р. № 787
та Функпп Фоомувань цившьного захисту
Порядок створення, утримання фонду захисних
ПКМУ
вш 10 беоезня 2017 р. № 138
споруд цившьного захисту та ведения його
обл!ку
Положения про едину державну систему
ПКМУ
вш 09 С1чня 2014 р. № 11
цившьного захисту
Про затвердження перелшу об’ект1в, що
ПКМУ
вш 09 С1чня 2014 р. № 6
належать
суб’ектам
господарювання,
проектування яких здшснюеться з урахуванням
вимог шженерно-техшчних захсщв цившьного
захисту
Порядок оогашзапп та пооведення пооФесШно!
ПКМУ
вш 02 жовтня 2013 р. № 729
пшготовки. пшвишення квал1<Ыкац11 основних
прац1вник1в ппосЬесшних авар1йно-рятувальних
служб
Про затвердження Порядку проведения евакуацп
ПКМУ
вш 30 жовтня 2013 р. № 841
у раз! загрози виникнення або виникнення
надзвичайних
ситуацШ
техногенного
та
природного характеру
Порядок подання 1 реестоац!! декларацН
ПКМУ
Вш 05.06.2013 № 440 13 змшами вш
вшповшносп матео!ально-техн!чно1 бази
20.02.2018 № 80
суб’екта господаоювання вимогам законодавства
з питань пожежно'1 безпеки
Порядок здШснення комплексних планових
ПКМУ
вщ 24 травня 2017 р. № 350
заход1в державного нагляду (контролю)
1нцл нормативно-правое! акти та нормативш документи
Правила пожежно'1 безпеки в УкраТн1
Наказ МВС
вш 30 грудня 2014 р. № 1417.
Укра'ши
зареестрований у М!н'юст1 У крайни 05
березня 2015 р. за№ 252/26697
Правила пожежно'1 безпеки для навчальних
Наказ
вщ 15.08.2016 №974
заклад1в та установ системи оевгеи Украши
Мшютерства
ОСВ1ТИ 1науки
зареестрований в М|'н!стерств1 юстицп'
Укра'ши
Укра'ши 08 вересня 2016 р. за №
Правила пожежно! безпеки на ринках Украши

3.4 Правила охорони Правила охорони життя людей на водних
життя людей на об'ектах Украши
водних об’ектах
3.5 ПТБ
Правила техногенно!' безпеки у сфер! цившьного
захисту на пшприемствах. в оргашзашях.
установах та на небезпечних теоитоо!ях
3.6 Методика
Методика поогнозування насл1лк!в виливу

Наказ МВС
Укра'ши
Наказ МНС
Украши
Наказ МНС
Украши
Наказ МНС,

1229/29359
вщ 06.06.2017 № 470, зареестрований у
Мш'юст1 Укра'ши 29.06.2017 за №
795/30663
вш 10.04.2017 № 301. зареестрований
у Мш'юсп Укра'ши 04 травня 2017 р.
за №566/30434
вщ 15 сеопня 2007 р. № 557.
зареестрований у Мш'юсп УкраУни 03
вересня 2007 р. за№ 1006/14273
вш 27 беоезня 2001 о. № 73/82/64/122.

прогнозування
ХНО
3.7 Методика
спостережень
3.8 1нструкцоя з
тривалого
збершання
3.9 1нструкцоя щодо
утримання
захисних споруд
ЗЛО План реагування
на радцащйт
аварй
3.11 ДБН В. 1.1-7:2016

Свикиду) небезпечних хомочних нечовин пои
авапоях на поомислових об'ектах 1 тоанспопто

Мшагрополггики,
Мшеконом1ки,
М1некологп
Методика спостеоежень шодо оценки оадоашйно'о Наказ МНС
Украши
та х1М1чно'1 обстановки
1нсшукцоя з тоивалого збео!гання засобов
Наказ МНС
пшиашйного та х1м1чного захисту
Украши

зареестрований у Мон'юсп Украши 10
квотня 2001 р. за№ 326/5517
вш 06.08.2002 № 186. зареестрований V
Мш'юсп Украони 29.08.2002 № 708/6996

вш 16.12.2002 № 330. заоеестрований V
Мон'юсто Украши 04 березня 2003 р. за
№ 179/7500
1нстпукпоя шодо утоимання захисних спооул
Наказ МНС
вод 09.10.2006 № 653. заоеестрований V
Украши
нивольноо обооони Vмнений час
Мон'юсто Украони 02 листопада 2006 р.
за № 1180/13054
План оеагування на оад1ашйш авапп
Наказ
вод 17.05.2004 №87/211.
Держатомрегулю зареестрований у Мон'юсто Украони
вання, МНС
10.06.2004 за №720/9319
Державш будовельно норми. Пожежна безпека Наказ
вш 31 жовтня 2016 п. № 287
об'ектов будовництва. Загально вимоги
М1нрепонрозвитк
у Мшбуд та ЖКГ
Украши
3.12 ДБН В. 1.2-4-2006 Державно будовельно норми. 1нженерно-техночно Наказ Мшбуду вш 04 севпня 2006 о. № 274
заходи цивильного захисту (цивольно'1 оборони) Украши
3.13 НАЛЕ В.01.057- Поавила пожежно'о безпеки в агоопоомисловому Наказ
вш 04 гоудня 2006 п. № 730/770.
2006/200
комплекс!
М1нагропол1тики, зареестрований у Мон'юсто Украони
05.04.2007 за № 313/13580
МНС
3.14 ДБНВ.2.5Системи протипожежного захисту
Державш
Наказ Монрепонбуду Украони вш
буд1вельн1 норми 13.11.2014 № 312
56:2014
3.15 ДБН В.2.5Котельно
Державн1
Наказ Монрепонбуду Украони вод
77:2014
буд1вельн1 норми 15.09.2014 №252
Державш
3.16 ДБНВ.2.5Водопостачання. Зовношю мережо та споруди.
Наказ Монрепонрозвитку Украони вод
Основш положения проектування.
74:2013
буд1вельш норми 28.08.2013 №410
3.17 ДБНВ.2.5Внутр1шн1й водопровод та каналозацоя. Частина I. Державн1
Наказ Монрепонрозвитку Украони вод
буд1вельн] норми 31.10.2012 №553
64:2012
Проектування. Частина II. Будовницгво.
Наказ Монрепонрозвитку Украони вод
Державн1
3.18 ДБНВ.2.5Опалення, вентиляцоя та кондицюнування.
буд1вельн1 норми 25.01.2013 № 24 т а вод 28.08.2013 № 410
67:2013
1нженерне обладнання будинков 1споруд.
Нац1ональний
Наказ Монрепонрозвитку Украони вод
3.19 ДСТУ Б В.2.5Улаштування блискавкозахисту буд1вель 1 споруд
стандарт Украши 27.06.2011 №269
38:2008
М1стобудування. Планування 1 забудова м1ських Державн!
Наказ Монрепонрозвитку Украши вод
3.20 ДБН 360-92**
буд1вельн1 норми 21.06.2011 № 67
1 с1льсысих поселень
Постанова державного комотета СРСР у
Державш
3.21 СНиП П-89-80* Генеральные планы промышленных
буд1вельн1 норми справах будовництва вод 30.12.1985 № 213
предприятий.
3.22 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий

Буд1вл1 та споруди. Пщприемства, буд1вл1 та
споруди по зберианню 1 переробщ зерна
3.24 ДБН В.2.2-23:200^Будинки 1 споруди. Падприемства торпвл!
3.23 ДБН В.2.2-8-98

3.25 ДБН В.2.2-9-2009 Будинки 1 споруди. Громадськ! будинки та
споруди. Основн! положения.

Державно
Постанова державного комотета СРСР
будхвельш норми у справах будовництва вод 29.12.1985
№263
Державно
Наказ Держкоммютбуду Украши вод
будовельно норми 18.02.1999 №41
Державно
Наказ Монрепонбуду Украши вщ
будовельно норми 19.01.2009 № 4
Накази Монрепонбуду Украони вод
Державно
будовельно норми 17.12.2009 № 705 та вод 15.07.2010 № 264

