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ДЕРЖАВНА СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАИНИХ СИТУАЦІЙ
ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
22300, В інницька обл., смт. Літин, вул. С осонське шосе, 24
тел. (04347)2-18-66, факс (04347) 2-14-79

N

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТАНОК»
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Вінницька область, смт. Літин, вул. Соборна, 36.
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
П О В ІД О М И Л И

про це

В ІД П О В ІД Н И Й

контролюючий орган) [ ! ] □ □ □ □ □ □ □ □ □

Вінницька область, смт. Літин, вул. Соборна. 36, телефон (04347) 2-16-67
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщеня ТОВ «СВІТАНОК», розташовано за адресою: Вінницька область,
смт. Літин, вул. Соборна. 36.
(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
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий.документ щ одо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від О Й Й Й і б Ш к д й п с ю . виданий Головним
управлінням ДСНС України у Вінницькій області
Посвідчення на перевірку від Ш 6 . 0

ЕП ЕИ 0 N Е У Е З Й П О СИ

І—І планова;
,
позапланова

Строк проведення перевірки
Початок пешївірки

йй
ЧИСЛО

місяць

Завершення перевірки

й в й і]

ОЭД

рік

години

ХВИЛИНИ

число

ІПГШ ЙО ОЙ

00

місяць

години

рік

хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Провідний фахівець Літинського районного сектору ГУ ДСНС України
у Вінницькій області капітан служби цивільного захисту Кружільний Роман Миколайович
(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /
Директор ТОВ «СВІТАНОК» Вікарчук Олександр Володимирович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
(посада, прізви щ е, ім'я т а по батькові)

Дані про останню перевірку:
П ланова

* Т Р н е було взагалі

^ не було взагалі
0

Позапланова

Г

була у п еріод з

була у період з

поп по по о п о

поп ПО ЦП п о п

А кт перевірки від

А кт перевірки

Р озпорядчий докум ен т від

Р озпорядчий докум ен т

виконании

N з/п

□

, не виконании

□

П ПОО.П ЕПО ПмП П П П
ВІД □ П.ПО О ПО П
N І—1П С
ИП виконаний П , не виконаний П
ВІД

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Так
Ні нв
Питання, що підлягають перевірці

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки
+
1.1
Наявність на об'єкті розпорядчих документів та
інформаційних покажчиків з питань пожежної
безпеки
+
1.2
На підприємстві створено СПБ
+
1.3
На підприємстві створено добровільну пожежну
охорону
та
утворено
пожежно-рятувальний
підрозділ
+
1.4
Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та
проведення виховної роботи, спрямованої на
запобігання пожежам
+
2. У будівництві та на виробництві застосовуються
матеріали та речовини з визначеними показниками щодо
пожежної небезпеки
+
3.
Забезпечено
дотримання
працівниками
об'єкта
встановленого протипожежного режиму
+
4. Наявність декларації відповідності матеріальнотехнічної
бази
суб'єкта
господарювання
вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки
+
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з
питань пожежної безпеки
+
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель,
приміщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів
евакуації і виходів

+
+

нп

Нормативне
обгрунтування

пункти 2 - 8 , 10 розділу II
ППБУ
пункт 14 розділу II ППБУ
пункт 12 р о з д і л у II ППБУ

пункти 1 7 - 1 9 розділу II
ППБУ
пункт 9 розділу II ППБУ

пункт 11 розділу II ППБУ
пункти 2, 4. 5 статті 57
КЦЗУ
пункти 15. 16, 20 розділу
II ППБУ
пункти 1.1 -1.21 глави 1
розділу III ППБУ
пункти 2.1 - 2.22 глави 2
розділу III ППБУ
пункти 2.23 - 2.37 глави 2
розділу III ППБУ

9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1
Електроустановки (можливість їх застосування,
пункти 1.1 - 1.24 глави 1
монтаж, наладка та експлуатація) відповідають
розділу IV ППБУ
вимогам нормативних документів
+
9.2
Системи опалення та теплові мережі відповідають
пункти 2.1 -2. 18 глави 2
протипожежним вимогам стандартів, будівельних
розділу IV ППБУ
норм та інших нормативних актів
+
9.3
Системи вентиляції і кондиціонування повітря
пункти 2.18 - 2.27 глави 2
розділу IV ППБУ
відповідають протипожежним вимогам норм
+
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
9.4
Газове обладнання відповідає протипожежним
вимогам норм
розділу IV ППБУ
+
9.5
Системи
каналізації
та
сміттєвидалення
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
відповідають та експлуатуються відповідно до
розділу IV ППБУ
вимог протипожежних норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
+
10.1 Будівлі,
приміщення
та
споруди
обладнані
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами протипожежного захисту
розділу V ППБУ
(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
нормативно-правових 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

І

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 будівельномонтажних 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 пожежнотехнічної
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
пожежнорятувальних робіт 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 І. пункт 12
розділу 11, пункти 3.1 3.26 глави 3 розділу V
ППБУ, статті 6 1 - 6 3
КПЗУ
п у н к т и 8.1.1 -8.5.18 НАПБ
В.01.057-2006/200
розділ VII ППБУ

+

пункт 21

+

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

+

+

р о з д іл у

II ППБУ

4.1 - 4.48 глави 4
розділу VII ППБУ
пун кти

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КПЗУ,

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КПЗУ,

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КПЗУ,

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КПЗУ,

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КПЗУ,

+
пункт 2 частини першої
Заходи пожежної безпеки у проектній
статті 67 КПЗУ,
документації щодо основних інженернотехнічних засобів захисту від пожежі
відповідають
вимогам
нормативних
документів
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
+
пункти 1 - 4 Переліку
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на
об'єктів, що належать
об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням
суб'єктам господарювання,
інженерно-технічних заходів цивільного захисту
проектування яких
здійснюється 3
урахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту. ПКМУ N 6,
підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-42006
+
пункт 3 Порядку
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки
ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної
небезпеки. ПКМУ N 956
+
пункт 9 частини першої
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки
статті 20 КПЗУ, Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ПКМУ N 956
+
пункт 1 П орядку
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної
проведення обов'язкового
відповідальності суб'єктів господарювання
страхування цивільної
відповідальності.
п у н к т 4.9.5 ПТБ
+
пункт 10 частини першої
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків
статті 20.пункт 2 частини
аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
першої статті 130
КПЗУ. стаття 11 ЗУ N
2245
+
пункт 2 частини першої
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного
та індивідуального захисту
статті 20 КПЗУ.
пункти 4.3.4.6 ПТБ
+
пункт 3 частини першої
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну
статті 20 КПЗУ
поведінку населення у разі виникнення аварії
+
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів
пункт 4 частини першої
статті 20 КПЗУ. частина 9
статті 33 КПЗУ
+
пункт 5 частини першої
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та
статті 20,стаття 26
необхідну для їх функціонування матеріально-технічну
КПЗУ. пункт 3 ПКМУ N
базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за
призначенням
787
14.5.6

+

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

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування
суб'єктів господарювання

+

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо

+

пункт 6 частини першої
статті 20 КПЗУ, додаток 1
до Методики
прогнозування
пункт 8 частини першої
статті 20 КПЗУ,
стаття 40 КПЗУ.
ПКМУ N 443.
ПКМУ N 444
пункт 11 частини першої
статті 20 КПЗУ, пункти
5. 6 Порядку здійснення
навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях,
ПКМУ N 444
пункт 12 частини першої
статті 20та стаття 133
КПЗУ
стаття 32, пункти 15, 16

створення, зберігання, утримання, обліку, використання
та реконструкції захисних споруд цивільного захисту
15. Створено об'єктові«! матеріальний резерв для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

+

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

+

+

частини першої статті 20
КЦЗУ. наказ МНС N 653.
пункт 24 ПКМУ N 253
пункт 18 частини першої
статті 20 КЦЗУ, стаття 98
КЦЗУ, абзац
шостий пункту 4 Порядку
створення і використання
матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій
техногенного і природного
характеру та їх наслідків.
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що
перевіряється;
"НП"

N
з/п

1.

- не перевірялося у суб’єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.
ОПИС
виявлених порушень
Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено
реквізити норми
позначення нормативно-правового акта
(пункт, стаття)

Детальний опис виявленого порушення

розділ 5, глава 1, («Правила пожежної безпеки в Україні», будівлю
не
обладнано
пункт 1.2.
затверджено наказом МВС України протипожежного захисту.
№1417 від 30.12.2014 року, зареєстровано
в міністерстві юстиції України від
05.03.2015 року за №252/26697» (далі НАПБ А.01.001-2015),

стаття 57

системою

Кодекс цивільного захисту України від 02
жовтня 2012 року № 5403-УІ (далі КЦЗУ)

2.

розділ 4, глава 1,
пункт 1.20

(НАПБ А .01.001-2015)

3.

розділ 4, глава, 1,
п. 1.12

(НАПБ А.01.001-2015)

4.

розділ 4, глава, 1,
п. 1.6 .

(НАПБ А.01.001-2015)

5.

розділ 4, глава 1,
пункт 1

(НАПБ А.01.001-2015)

не
виконано
заміри
опору
ізоляції
освітлювальної та силової електромережі.
не надано акти проведення прихованих робіт
електропроводки яка прокладена під підвісною
стелею в кабінеті директора.
з’єднання, відгалуження та окінцювання жил
проводів і кабелів не виконано за допомогою
опресування,
зварювання,
паяння
або
затискачів.
електропроводку не приведено відповідно до
вимог ПУЕ, Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджених
наказом Мінпаливенерго України від 25 липня
2006
року №
258,
зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006
року за № 1143/13017 (у редакції наказу
Міністерства
енергетики
та
вугільної
промисловості України від 13 лютого 2012
року № 91) (далі - ПТЕ), Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів.
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998

розділ 4 глава 1
п 1.21
розділ 3, глава 2,
підпункти 2.5,
2 .6 .
стаття 57

розділ 2, пункт 7

розділ 2, пункт 7

розділ 3, глава 2
пункт 2.17.

розділ 3, глава 2
пункт 2.31.

розділ 2, пункт З

(НАПБ А.01.001-2015)

року за № 93/2533.
обладнано
будівлю
не
блис кавкозахисту.

пристроями

не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних
елементів конструкцій горища зі складанням
акту про виконанні роботи,
(Кодексу Цивільного захисту України від у відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України №440 від 05.06.2013 року
02.10.2012 року № 5403-УІ)
«Про затвердження Порядку подання і
реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки», постанови КМУ
№80 від 14.02.2018 року «Про внесення змін до
Порядку подання і реєстрації декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання
вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки», не
подано декларацію відповідності матеріальнотехнічної бази
суб’єкта
господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки».
|в усіх приміщеннях не розроблено та не
(НАПБ А.01.001-2015)
вивішено табличку, в якій не вказано номер
телефону
виклику
пожежно-рятувального
підрозділу.
приміщення не забезпечено відповідними
(НАПБ А.01.001-2015)
знаками безпеки відповідно до ДСТУ ІБО
6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та колір» (180 6309:1987, ШТ)
та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные
и знаки безопасности».
будівлю
не забезпечено адресним вказівником
(НАПБ А.01.001-2015)
(назва вулиці, номер будинку), встановленими
на фасаді будівлі або іншому видному місці і
освітлюваним у темний час доби,
сходові клітки, внутрішні відкриті коридори,
(НАПБ А.01.001-2015)
проходи та інші шляхи евакуації в усіх
не
забезпечено
будівелях
та
споруд
евакуаційним освітленням,
наказом або інструкцією не встановлено
(НАПБ А.01.001-2015)
протипожежний режим, який повинен містити:
утримання шляхів евакуації;
застосування відкритого вогню;
використання
побутових
електронагрівальних приладів;
проведення
тимчасових
пожежонебезпечних робіт;
проїзду та стоянки транспортних засобів;
прибирання горючого пилу й відходів,
зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я,
очищення елементів вентиляційних систем від
горючих відкладень;
відключення від мережі електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі
пожежі;
огляду, зачинення приміщень, будівель
після закінчення занять і роботи закладів та
установ;
проходження
посадовими
особами
навчання та перевірки знань з питань пожежної
безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з
пожежно-технічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
організації експлуатації і обслуговування
наявних засобів протипожежного захисту;
(НАПБ А.01.001-2015)

14 .

розділ 5, глава, 3,
п. З.6., 3.7, 3.8, 3.9

(НАПБ А.01.001-2015)

15 .

розділ 3, глава 2
пункт 2.15.

(НАПБ А.01.001-2015)

16 .

розділ 2, пункт 16

(НАПБ А.01.001-2015)

17 .

розділ 2, п. 11

18 .

п. 4.10.1.

19 .

пункт 10,

20 .

стаття 20

21.

22 .

23.

проведення
планово-попереджувальних
ремонтів
та
оглядів
електроустановок,
опалювального,
вентиляційного,
технологічного,
а
також
навчального
обладнання;
скликання у разі виникнення пожежі
членів
пожежно-рятувального
підрозділу
добровільної пожежної охорони, посадових
осіб, відповідальних за пожежну безпеку,
виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
дій у разі виникнення пожежі: порядок і
способ оповіщення учасників навчальновиховного процесу, послідовність їх евакуації,
виклику пожежно-рятувальних підрозділів,
зупинки
технологічного
та
навчального
устаткування, вимкнення електроустановок,
ліфтів, застосування засобів пожежогасіння
тощо. приміщення не дозабезпечено
первинними
засобами
пожежогасіння
вогнегасниками
(сертифікованими в Україні).
стаціонарні зовнішні пожежні сходи не
пофарбовано у відповідний колір

директором не пройдено навчання з питань
пожежної безпеки та не отримано відповідне
посвідчення.
(НАПБ А.01.001-2015)
не забезпечено дотримання працівниками
встановленого протипожежного режиму.
не
забезпечено
персонал
відповідними
(ПКМУ № 444 від 26.06.2013 Про
засобами
захисту
органів
дихання
затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних (протигазами) згідно ПКМУ від 19.08.2002 №
1200 Порядок забезпечення населення і
ситуаціях)
особового складу невоєнізованих формувань
засобами радіаційного та хімічного захисту.
ПКМУ № 11
не призначено посадову особу з питань
цивільного захисту.

«Кодекс цивільного захисту України»відповідальною особою за цивільний захист не
(далі —КЦЗУ) № 5403-УІ;
пройдено функціональне навчання у сфері
«Постанова Кабінету Міністрів України»цивільного захисту відповідно до встановлених
(далі -ПКМ У)
№ 444 від відвимог.
26.06.2013 року;
ПКМУ №819 від 23.10.2013 р.)
п. 4.5.1.
(ПТБ)
не розроблено відповідно до встановлених
вимог
журнал
реєстрації
вступного
інструктажу з питань техногенної безпеки.
стаття 40
(КЦЗУ № 5403-УІ;
в приміщені загального користування не
пункт 13 ПКМУ № 444)
встановлено інформаційно-довідковий куточок
з питань цивільного захисту.
Орендоване приміщення під торгівельний магазин ТОВ «ГРАННА»
розділ 5, глава 1,
приміщення
не
обладнано
системою
(НАПБ А.01.001-2015)
пункт 1.2.
протипожежного захисту.
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24.

розділ 4, глава 1,
пункт 1.20

(НАПБ А.01.001-2015)

25.

розділ 4, глава, 1,
п. 1.12

(НАПБ А.01.001-2015)

26.

розділ 3, глава 2

(НАПБ А.01.001-2015)

не
виконано
заміри
опору
ізоляції
освітлювальної та силової електромережі.
не надано акти проведення прихованих робіт
електропроводки яка прокладена під підвісною
стелею.
в приміщеннях не демонтовано горюче

пункт 2.17., 2.23

облицювання стін та стель або не надано
матеріали по групі горючості з пожежною
небезпекою Г2, В2, Д2, Т2.
(Кодексу Цивільного захисту України від У відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України №440 від 05.06.2013 року
02.10.2012 року № 5403-УІ)
«Про затвердження Порядку подання і
реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки», постанови КМУ
№80 від 14.02.2018 року «Про внесення змін до
Порядку подання і реєстрації декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання
вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки», не
подано декларацію відповідності матеріальнотехнічної бази
суб’єкта
господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки».

27 .

стаття 57

28 .

розділ 4, глава, 1,
п. 1.17

(Н А П Б А .01.001-2015)

в приміщенні допускається експлуатація
електророзеток та вимикачів на горючій основі,

29.

розділ 3, глава, 2,
п. 2.37

(НАПБ А .01.001-2015)

двері на шляхах евакуації з другого поверху
приміщення не розблоковано (закриті наглухо).

зо.

розділ 2, пункт 7

(НАПБ А .01.001-2015)

в усіх приміщеннях не розроблено та не
вивішено табличку, в якій не вказано номер
телефону
виклику
пожежно-рятувального

розділ 2, пункт 7

(НАПБ А .01.001-2015)

розділ 2, пункт З

(НАПБ А .01.001-2015)

[підрозділу._____________________________

32.

приміщення не забезпечено відповідними
знаками безпеки відповідно до ДСТУ ІБО
6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та колір» (К О 6309:1987, ШТ)
та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные
и знаки безопасности».
наказом або інструкцією не встановлено
протипожежний режим, який повинен містити:
утримання шляхів евакуації;
застосування відкритого вогню;
використання
побутових
електронагрівальних приладів;
проведення
тимчасових
пожежонебезпечних робіт;
проїзду та стоянки транспортних засобів;
прибирання горючого пилу й відходів,
зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я,
очищення елементів вентиляційних систем від
горючих відкладень;
відключення від мережі електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі
пожежі;
огляду, зачинення приміщень, будівель
після закінчення занять і роботи закладів та
установ;
проходження
посадовими
особами
навчання та перевірки знань з питань пожежної
безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з
пожежно-технічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
організації експлуатації і обслуговування
наявних засобів протипожежного захисту;
проведення
планово-попереджувальних
ремонтів
та
оглядів
електроустановок,
опалювального,
вентиляційного,
технологічного,
а
також
навчального
обладнання;
скликання у разі виникнення пожежі
членів
пожежно-рятувального
підрозділу

33.

розділ 5, глава, 3,
п. З.6., 3.7, 3.8, 3.9

(НАПБ А .01.001-2015)

34.

розділ 2, пункт 16

(НАПБ А .01.001-2015)

35 .

розділ 2, п. 11

(НАПБ А .01.001-2015)

36.

п. 4.10.1.

37.

пункт 10,

38 .

стаття 20

39 .

п. 4.5.1.

40.

стаття 40

добровільної пожежної охорони, посадових
осіб, відповідальних за пожежну безпеку,
виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
дій у разі виникнення пожежі: порядок і
способ оповіщення учасників навчальновиховного процесу, послідовність їх евакуації,
виклику пожежно-рятувальних підрозділів,
зупинки
технологічного
та
навчального
устаткування, вимкнення електроустановок,
ліфтів, застосування засобів пожежогасіння
тощо.
приміщення не дозабезпечено
первинними
засобами
пожежогасіння
вогнегасниками
(сертифікованими в Україні).
керівником не пройдено навчання з питань
пожежної безпеки та не отримано відповідне
посвідчення.

не забезпечено дотримання працівниками
встановленого протипожежного режиму.
не
забезпечено
персонал
відповідними
(ПКМУ № 444 від 26.06.2013 Про
засобами
захисту
органів
дихання
затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних (протигазами) згідно ПКМУ від 19.08.2002 №
1200 Порядок забезпечення населення і
ситуаціях)
особового складу невоєнізованих формувань
засобами радіаційного та хімічного захисту.
ПКМУ № 11
не призначено посадову особу з питань
цивільного захисту.
«Кодекс цивільного захисту України»відповідальною особою за цивільний захист не
(д ал і-К Ц З У ) № 5403-VI;
пройдено функціональне навчання у сфері
«Постанова Кабінету Міністрів України» цивільного захисту відповідно до встановлених
(далі -ПКМ У)
№ 444 від відвимог.
26.06.2013 року;
ПКМУ №819 від 23.10.2013 р.)
(ПТБ)
не розроблено відповідно до встановлених
вимог
журнал
реєстрації
вступного
інструктажу з питань техногенної безпеки.
в приміщені загального користування не
(КЦЗУ № 5403-УІ;
пункт 13 ПКМУ № 444)
встановлено інформаційно-довідковий куточок
з питань цивільного захисту.

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта
господарювання

1

П ро проведення п лан ової перевірки суб'єкта господарю вання
письмово попередж ено н е м енш е ніж за 10 календарних дн ів до її
початку

2

П освідчення н а п роведення перевірки т а служ бові посвідчен н я, щ о
засвідчую ть осіб, щ о п роводять п еревірку, пред'явлено

3

К о п ію п освідчення на перевірку надано

4

П еред п очатком здійснення перевірки особам и, щ о здійсню ю ть
перевірку внесено запи с про перевірку до відповідн ого ж урналу
суб'єкта господарю вання (за його наявності)
П ід час п озап лан ової перевірки з'ясовувалися лиш е ті питання,
н еобхідн ість п еревірки яки х стала п ідставою д л я її здійснення. У
п освідченні н а здій сн енн я п озап лан ової п еревірки зазначено
питання, щ о є п ідставою д л я здійсненн я тако ї п еревірки

5

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне
обгрунтування
части н а четверта статті 5
ЗУ від 05 квітня 2007 р. N
І877
частина п 'ята статті
7. стаття 10 ЗУ від 05
квітня 2007 п. N 877
части н а п ■ята статті■ п7,
абзаци третій та
ш ости й статті 10 ЗУ від
05 квітня 2007 о. N 877
части н а дван адцята статті
4 ЗУ від 05 квітня 2007 о.
N 877
части н а пепш а статті 6 ЗУ
від 05 квітня 2007 о. N
877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та ск
N з/п

9

Опис пояснень, зауважень або заперечень

УКРПО Ш ТА
Г О Л О З Н А ПОШТА К Р Аі НИ

ПАЇ "УКРЛОША"
ВПЗ Л пи н Вінницька дирекція
22300, Вінницька обл. ,
Літинський р -н , сн т. Лі тин
вул. Сонюна, 47
(1І 2156ИЙ26Б55

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається
господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСН(
здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці
Посадові особи ДСНС України:

00001 Ііремліга
2230000571850
Лист реком.
Кому: Т0В СВІТАНОК
Коди: 22300 Літин
Паса: 0,052 кг
За масу: 11,50 грн.
За повідом, рек.:
10,00 грн.
Парки к л .: 21,50 грн.

01

И
й
0,00

СУМА

ГОТІВКА
0000773 3000743
ЗН КС00ОО9763

8-0О
27-04-2018 16:13:30
т 3000417134

Ф ІС К А Л Ь Н И Й

ЧЕК

Провідний фахівець
Літинського районного сектору
ГУ ДСНС України
у Вінницькій області
капітан служби цивільного захисту

Кружільний Роман Миколайович

(посада)

(прізвищ е, ім'я т а по батькові)

(гЕкселліо

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта господарювання,
інші особи, присутні під час
здійснення заходу:
(посада)

(підпис)

(прізвищ е, ім'я т а по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвищ е, ім'я т а по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано

2 0 ^ року
б » -

(поса

(посада)

(підпис)

(підпис)

(прізвищ е, ім'я т а по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими особами/оуб'єкта господарювання цього акта перевірки_____________________

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю,

йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
N з/п

Позначення

Затверджено

Назва нормативно-правового акта

нормативно-правового
акта

вид нормативно-правового акта та

дата та номер

назва органу

нормати вно-п ра вового
акта

А

і
і.і

1

2

4

3
Закони України

ЗУ N 877

"Про

основні

засади державного нагляду

Закон України

/ к о н т р о л ю ) у сфері господарської діяльності"

______

від 05 квітня 2007 р. N
877-У

1.2

КЦ ЗУ

Кодекс цивільного захисту України

К одекс

від 02 жовтня 2012 р. N
5403-УІ

1.3

ЗУ N 2245

"Про о б 'є к т підвищ еної небезпеки"

Закон України

від 18 січня 2001 р. N
І2245-ІІ1

1.4

ЗУ N 15/98

" П р о захист людини від впливу іо н із у ю ч о г о

Закон України

випроміню вання”

|

___________

від 14 січня 1998 р. N
15/98-ВР

Постанови Кабінет)' М іністрів України
2.1

П КМ У N 9 5 6

2.2

П КМ У № 1043

П орядок ідентифікації та обліку об'єктів
П останова Кабінету М іністрів
_____________
України
підвищ еної небезпеки
П ро
затвердження
критеріїв.
я ким и Постанова Кабінету М іністрів

від 11 липня 2002 р. N 956

о ц ін ю є т ь с я

1043

с т у п ін ь

ри зи к у

в ід

провадж ення

у |;р3|1||[

госп одарської
д ія л ь н о с т і
визначається
періодичність здійснення планових заходів
держ авного нагляду (контролюй у сфері
техногенної та пожежної безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуацій

2.3
2.4

ПКМ У N 5
ПКМУ N 564

Типове положення про відомчу пожежну

П останова Кабінету М іністрів

ОХОРОНУ____________________________________

України

Порядок функціонування добровільної

П останова Кабінету М іністрів

пожежної охорони
2.5

ПКМУ N 1788

від 27 грудня 2017 р. №

від 09 січня 2014 р N 5
від 17 липня 2013 р. N 564

__________________ України

П орядок і правила проведення обов'язкового
страхування цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду, яка може

П останова Кабінету М іністрів
України

від 16 листопада 2002 р. N
1788

бути заподіяна пожежами та аваріями на
об'єктах підвищ еної небезпеки, включаючи
пожеж овибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру
2.6

П КМ У N 1200

2.7
П КМ У № 763

2.8
П КМ У № 775

___________

П орядок забезпечення населення і працівників Піостанова Кабінету М іністрів
Формувань та спеціалізованих служб
України
цивільного захисту засобами індивідуального
захисту, приладами радіаційної та хімічної
розвідки, дозиметричного і хімічного
контролю ____________________________________
,_________
П ро
затвердження
Переліку
суб’єктів
господарю вання.
галузей
та
окремих
територій, які підлягають постійному т а П останова КМ У країни
о бов’язковому
аварійно-рягувальному
обслуговуванню на договірній основі
П ро затвердження П орядку створення т а
використання
матеріальних резервів д л я „
...........
т:---------- :—:— .— ~ ------- :— .— в
„
П останова КМ Україн
запобігання і ліквідації наслідків нзлзвичаиних

від 19 серпня 2002 р. N
1200

від 26 жовтня 2016 р. №
763

від ЗО вересня 2015 р. №
775

ситуацій_______________________________________________________
2.9

П КМ У N 443

Порядок підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил цивільного захисту

П останова Кабінету М іністрів
України

від 26 червня 2013 р. N 443

2.10

П КМ У N 4 4 4

П орядок здійснення навчання населення діям у Постанова Кабінету М іністрів
надзвичайних ситуаціях
України

від 26 червня 2013 р. N 444

2.11

П КМ У N 7 8 7

П о р я д о к утворення, завдання та функції

П останова Кабінету М іністрів
Формувань цивільною захисту
У к р а їн и _________________
Деякі питання використання захисних споруд^
останова КМ України
цивільного захисту

від 09 жовтня 2013 р. N
787
від 10 березня 2017 р. №
138

П олож ення про єдину держ авну систему

П останова Кабінету М іністрів

від 09 січня 2014 р. N II

цивільного захисту ____________________

України

Про затвердження переліку об'єктів, що
належать суб'єктам господарювання,
проектування яких здійснюється з

України

2.12

ПКМУ № 138

2.13

ПІШ

2.14

У ЇЇП

П КМ У N 6

урахуванням вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту
2.15

ПКМ У N 7 2 9

П останова Кабінету М іністрів

від 09 січня 2014 р. N 6

__І________ _____________________

П орядок організації та проведення проФесійної ПостаноВа Кабінету М іністрів
підготовки, підвищення кваліфікації основних України
працівників професійних аварійнорятувальних сл у ж б__________________________

від 02 жовтня 2013 р. N
729

ПКМ У N 841

2.17
ПКМУ № 819

2.18
____________ _
ПКМУ № 7 3 3

2.19
П КМ У № 440

2.20
П К М У № 80

2.21
і™ ..

11К.МУ

2.22

П КМ У № 246

ППБУ

Про затвердження П о р я д к у проведення
евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій

П останова Кабінету М іністрів

техногенного та природного характеру
П ро
затвердження
Порядку
проведення
навчання керівного складу та Фахівців.
,діяльшсть яких п о в’язана з організацією і Постанова КМ
здійсненням заходів з питань цивільного
захисту
Про затвердження Положення про організацію
оповіщ ення про загрозу виникнення або
..
.„
,
П останова КМ
виникнення надзвичаиних ситуаши та зв язку
V сфері цивільного захисту
П ро
затвердження
П о ря дк у
подання
і
реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта П останова КМ
господарю вання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
Про внесення змін до П о р я д к у подання і
реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта П останова КМ
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
«П ро Порядок функціонування інтегрованої
автоматизованої системи державного нагляду ■
.
П останова КМ
(контролю), внесення відомосте до неї та
строки розміщення цих відомостей»;
Про
затвердження
критеріїв
за
якими
оцінюється ступінь р и з и к у від провадження
господарської
діяльності.
що
підлягає
ліцензуванню , у сфері надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення
'за переліком, шо визначається Кабінетом П останова КМ
М іністрів
України.
і
встановлюється
періодичність здійснення планових заходів
держ авного нагляду (контролю) Державною '
службою з надзвичайних ситуацій

Правила пожежної безпеки в Україні

від
і 30 жовтня 2013 р. N841

України

України

України

У країни

від
і 05 червня 2013 р. № 440

України

від 14 лютого 2018 р. № 80

України

України

від 4 квітня 2 0 18 р. № 246

Наказ М ВС України
1417. зареєстрований у

П равила охорони життя
П равила охорони життя людей на водних
лю дей на водних об'єктах об'єктах України

Н аказ М НС України

і грудня 2001 р. N
іареєстрований у
М ін'юсті України 01
лютого 2002 р. за N
95/6383

ПТБ

П равила техногенної безпеки у сфері
цивільного захисту на підприємствах, в

Н аказ М НС України

організаціях, установах та на небезпечних

від 15 серпня 2007 р. N
557. зареєстрований у
М ін'юсті України 03
вересня 2007 р. за N
1006/14273

територіях
М етодика прогнозування М етодика прогнозування наслідків виливу
ХНО
(викиду) небезпечних хімічних речовин при
аваріях на промислових об'єктах і транспорті

Н аказ М НС М інагрополітики,
М інекономіки, М інекології

від 27 березня 2001 р. N
73/82/64/122.
зареєстрований у М ін'юсті
України 10 квітня 2001 р.

М етодика спостережень

М етодика спостережень щодо оцінки

Н аказ М НС України

від 06 серпня 2002 р. N
186. зареєстрований у
М ін'юсті України 29

радіаційної та хімічної обстановки

серпня 2002 р. за N
708/6996
Інструкція з тривалого

Інструкція з тривалого зберігання засобів

зберігання

радіаційного та хімічного захисту

Наказ М НС України

від 16

грудня

2002

р.

N

330. зареєстрований у
М ін'юсті України 04
березня 2003 р. за N

і

179/7500
Інструкція щодо
утримання захисних

Інструкція щодо утримання захисних
цивільної оборони у мирний час

сп о ру д

Н аказ М НС України

від 9 жовтня 2006 р. N 653.
зареєстрований у Мін'юсті

споруд
П равила надання
технічних умов

П равила надання технічних умов до
Н аказ М іністерства оборони України
771. зареєстрований у
інженерного забезпечення об'єкта будівництва
М ін'юсті України 22
щодо пожежної та техногенної безпеки
листопада 2013 р. за N
1988/24520

3.9

План реагування на

Н аказ Держатомрегулювання. МНС

План реагу вання на радіаційні аваоії

радіаційні аварії

від 17 травня 2004 p. N
87/211. зареєстрований у
М ін'юсті України 10
червня 2004 в. за N
720/9319

3.10

ДБН В. 1.2-4-2006

3.11

ДБН В .1.1-7:2016

3.12

Н аказ М інбуду України
Д ержавні будівельні норми. Інженернотехнічні заходи цивільного захисту (цивільної

оборони)
Д ержавні будівельні норми України. Пожежна
Н аказ М інрегіону України
безпека о б ’єктів будівництва. Загальні вимоги
Н аказ М інагрополітики, М НС
Н А П Б В .01.057-2006/200 П равила пожежної безпеки в
агропромисловому комплексі
•

Н аказ М інрегіону України

3.13

ДБН В.2.5-56:2014

Системи протипожежного захисту

3.14

М етодики ідентифікації
ПНО

Методики
ідентифікації
небезпечних об'єктів.

потенційно

Положення про
паспортизацію ПНО

П оложення про паспортизацію
небезпечних об'єктів.

потенційно

3.15

3.16.
Правила експлуатації
вогнегасників

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Н аказ МНС

Н аказ М НС

Про затвеодження Правил експлуатації таI
Н аказ МВС
типових норм належності вогнегасників

віл 04 серпня 2006 p. N 274

від 31 жовтня 2016 р. №
287
від 04 грудня 2006 p. N
730/770. зареєстрований у
М ін'юсті України 05
квітня 2007 р. за N
313/13580
віл 13.11.2014 № 3 1 2
віл 23.02.2006 № 9 8
зареєстр. v М ін'ю сті
20.03.2006 з а № 286/12160
віл 18.12.2000 № 3 3 8
зареєстр. v М ін'ю сті
24 01.2001 з а № 62/5253
віл
15.01.2018
роь
№ 25
Заоеєствовано
М іністевстві
юстиі:
України 23 лютого 2018 t
за № 225/31677

«і Іоо -затвеодження Вимог до оформлення вічних
наказ Міністерсгва
наказ Міністерства економічного
віл
07.08.2017
воі
та комплексного планів здійснення заходів
економічного розвитку і
, ................ ,
розвиїку і to p i їв у країни державної
№ 1170/81
..
иу
торгів України Державної державного нагляду (контролю), унесення змш до
регуляторної служби Украй ін и х та зв іт у шодо їх виконання»
«П со затвердження М етодичних рекомендацій
наказ Державної служби
наказ Державної служби України з
віл 11.01.2018 року № 13
з ведення службової документації шодс
України з надзвичайних
надзвичайних ситуацій
п л а н о в и х ( п о з а п л а н о в и х ) п е р е в ір о к »
ситуацій
«П ро затвердження правил пожежної безпекиНаказ м ін і
ва п али вата
від 24 грудня 2008 роь
Наказ М іністерства паливі
д ія об єк п в зберігання, т р а н с п о р т у в а н н я .! ^
^ у
N 658
та енергетики України
реалізації нафтопродуктів»
«Про виконання Державною службою України і
з надзвичайних ситуацій Плану комплекснії*
спільний наказ Державної
22.03.2018
pof
заходів державного нагляду (контролю) неіспільний наказ Держ авної регулятор» :від
регуляторної служби та
/
в
2018 рік т а Річного плану з д ій с н е н н я заходІЕ іслужби та Д ержавної служби України № 3016/0/20-18
Державної служби Україні
29.03.2018 № 01-4348/263
держ авного нагляду ( к о н т р о л ю ) Державно (надзвичайних ситуацій
з надзвичайних ситуацій
служби України з надзвичайних ситуацій нгі
2018 рік».

