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ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВП НІЦЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ТУ ДСНС України у Вінницькій області)

Вінницьке міське управління
вул. С, Наливайко, 19, м. Вінниця, 2І003,тел.: (0432) 56-27-80. факс: (0432) 56-27-80.
www.vn.dsns.gov.ua код СДРПОУ 38635397 H-mail: v m v tf!vn.mns.uov.ua

АКТ
№ 449, від 22.06.2018 р.
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки

Віннииький обласний иентр технічної творчості учнівської молоді, вул. Шолом Алейхема. 9, м.
Вінниия
(найменупамня/місцезначолження с у б 'є кіа іосмоларкжанпя - юридичної особи (та/або його відокремленої о підрозділ) ) або припише,

ім'я та по батькові/місісе проживання фізичної особи - пілпригмия)

ідентифікаційний код юридичної о с о б и ___
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
оріапі

______________________________ вул. Шолом Алеіосема. 9. м. Вінниця

_____

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефон), факсу та алреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Вінницького обласного иентру технічної

творчості учнівської молоді, вул. Шолом А. іейхема. 9, м. Вінниия
(наша об’єкта перевірки (об’єктів), алреса (адреси) роїташунання)

Ступінь ризику суб’ єкта господарювання з урахуванням значення прийнятною ризику від
провадження
господарської
діяльності
у
сфері
техногенної
та
пожежної
безпеки_______________ ____________________________________ ________________________________
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Наказ віл 21.05.2018 р. № 136. виданий ГУ ДСНС України v
Вінницькій області
//

Тип здійснюваної перевірки
□ планова;

s позапланова

Посвідчення на перевірку від 04.06.2018 р. № 399

С трок проведення перевірки
19
число

Початок перевірки
09
2018
06
рік
Години
місяць

00
хвилини

22
число

Завершення перевірки
12
06
2018
години
місяць
Рік

’

2
Особи, я к і беруть уча сть у проведенні пе ре в ір ки :

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
___________________ Головне \ правління ЛСНС України у Вінницькій о б л а с т і__
(найменування органу ДСНС України)

Інспектор віллілення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного
захисту 4-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант езхжои
цивільного захисту Колісницький Валентин Валерійович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки> фпична
особа-підприсмець
Директор Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді ЖЧпанов Петро
Прокопович;

її

(посада, прізвище, ім'я іа по батькові)

інші осоои:
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Д а н і про останню пе ревірку:
Позапланова

Планова
□ не було взагалі

□ не було взагалі

^ була у період з 13.07.2016 р. по 17.07.2016 р.
Акт перевірки від 17.07.2016 р. № 265
Розпорядчий документ від 17.07.2016 р.

^б ул а у період з 13.11.2017р. по 14.11.2017р.
Акт перевірки від 14.11.2017р. № 577
Розпорядчий документ від 17.07.2016 р.

№ 210 виконаний!!!, не виконаний ^

№ 210 виконаний □ , не виконаний ^

П Е Р Е Л ІК
н и за н ь щодо проведення перевірки
А»
з/н

П и т а н н я , т о п ід л я га ю т ь пере вірн і

Так

нв

Пі

нп

Н ор м ативне

обґрунтування

Частика 1. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
Наявність на об’єкті розпорядчих документів та
1.1
інформаційних покажчиків з питань пожежної
безпеки
На підприємстві створено СІ1К
1.2
На підприємстві створено добровільну пожежну
^
охорону та утворено пожежно-рятувальний П ІД Р О З Д ІЛ
Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та
1.4
проведення виховної роботи, спрямованої на
запобіїання пожежам
2. У будівництві га на виробництві застосовуються
матеріали та речовини з визначеними покапінкам и
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 інструктаж і та проходження навчання з
питань пожежної безпеки

пункти 2-8. 10 розділу II
ІІЛПЬ Л.ОІ.ООІ-2ПІ Г

У
УҐ

1.3

6. Забезпечено протипожежний стан утримання
території

УҐ

✓
УҐ

і

нунк-і 9 розділу II ПАНЕ
А.01.001-2014
пункт 11 розділу II НАІІЬ
А.0І.00І-20І4

✓
у

✓
✓
—

7. Забезпечено протипожежний стан утримання

пункі 14 ромі.зу II НАШ»
Л.01.001-2014
пункт 12 розділу II ПАНЕ
А.01.001-2014
пункти 17-19 розділу II ЦАПЕ
А.01.001-2014

ну нкги 2.4. 5
стаїті 57 КЦЗУ

1
|

пункти 15. 16. 20
розділ» II ІІАІЇЬ Л.ОІ.ООі2014
пункти 1.1-І .21
глави 1 ромі.іу ПІ II МИ»
Л.01.001-2014
пу нкти 2.1-2.22
глави 2 розділу III ІІАІІІ» |

з
№
П и т а н н я , щ о п ід л я га ю т ь перевірці
з/п
будівель, приміщень та споруд
8. 'Забезпечено проїм пожежний стан утримання
шляхів евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
Електроустановки (можливість їх застосування,
9.1
монтаж, натадка та експлуатація) відповідають
вимогам нормативних документів
Системи опалення та теплові мережі відповідають
9.2
протипожежним вимогам станларіів. будівельних
норм та інших нормативних акті»
9.3

Системи вентиляції і кондиціонування повітря
відповідають протипожежним вимогам норм

Так

Ні

нв

ґ

Н ІІ

Н орм ативне
о б гр ун тув а н н я
А.ОІ.ООІ-2014
пункти 2.23-2.37 глави 3
розділу 111 МАГІВ А.ОІ.О0І2014
пункти 1.1-1.24
річділу IV ПЛИВ
2014
пункіи 2.1-2. IX
розділ' IV ІІЛІІЬ
2014

ґ

ґ

ґ

глини 1
МИ ооімани .’
Л.оІ.ооі

пункти 2.18-2.27 ідани 3
розділу IV МЛИВ А.01.0012014
пміктн 4.1-4.3 мани 4 розділ'
IV ІІЛІІЬ Л.О 1.001-2014
іі'мкти 3.1-3.5 глави 3 розділ'
IV НЛІІЬ А.ОІ.ООІ-2014

Газове обладнання відповідає протипожежним
УҐ
вимогам норм
Системи каналізації га сміттсвидалення відповідають
9.5
ґ
та
експлуатуються
відповідно
до
вимог
протипожежних норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів ів'нік-у
пункти І.І-І.6 глави 1 |
Будівлі.
приміщення
та споруди
обладнані
10.1
ґ
автоматичними системами протипожежною захисту
розділу V ІІЛІІЬ Л.О 1.001- І
(системами пожежної сигналізації, автоматичними
2014
системами пожежогасіння, системами оповіщення
і
про пожежу та управління евакуюваппям людей,
системами
протидимного захисту.
системами
централізованого пожежного спостереження) (даті АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних
нормативно-правових актів
пункт 1.4 глави 1 рінііл у |
АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог
10.2
уґ
нормативно-правових актів
V НЛІІЬ Л.0МЮІ-20І4
і
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
Системи
зовнішнього
протипожежного
пункти 2.1. 2.3 і лави 2
11.1
ґ
водопостачання, насосні станції відповідають та
розділу V НАШІ A III.001
експлуатуються відповідно до протипожежних вимог
2014
Улаштування
та
утримання
внутрішнього ґ
11.2
пункт 2.2 глави 2 розділу
протипожежного водогону, кількість вводів у
V ІІЛПБ А.ОІ.001-2014
будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння
та кількість струмин від пожежних кранів відповідає
вимогам будівельних норм
пункт 7 розділу 1. пункт 12
12. Наявність та утримання підрозділів
ґ
розділу II. пункти 3.1-3.26
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
і лави 3 розділу V ІІІІБУ.
і
охорони, пожежної техніки та первинних засобів
статті 61-63 КЦЗ У
/
п ожежо га сі н н я
пухкій 8.1.1 - 8.5.18
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час
ґ
ІІАПБ В.01.057-2006 200
збирання, переробки та зберігання зернових і грубих
кормів
розділ VII
14. Дотримання вимог пожежної безпеки піл час
ґ
ІІЛІІЬ А.ОІ 001-2(114
проведення вогневих, фарбувальних та будівельно9.4

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 роби
відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
14.3
проведенні фарбувальних робіт відповідають вимоіам
нормативних документів
14.4
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастиками, клеями та іншими
подібними
горючими

УҐ

пункт 21 розділу II ІІЛІІЬ
А.ОІ.001-2014

ґ

пункти

УҐ

УҐ

1.1-1.5 глави 1 розділу
VII ІІЛІІЬ А.ОІ.ООІ-2014
пункіи 2.1-2.27 мани 2
розділ' VII ІІЛІІЬ А.ОІ.0012014
пункти 3.1-3.9 і лани 3 розділ'
VII ІІЛПБ А.01.00І-20І4

4
№
з/п

П и т а н н я , щ о п ід л я га ю т ь перевірці

14.5

речовинами й матеріалами відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають
вимогам нормативних документів

Так

Мі

MB

мм

Н орм ативне
о б ір у н т у в а н н я

пункти 4.1-4. ЇХ глави 4
розділу VII 1ІЛПБ Л.ОІ.ООІ2014

пункт 2 частини першої етап і
Заходи пожежної безпеки у проектній
>/
67 КЦЗУ. пунісін 2 ЯКИ
документації щодо застосування пожежноВ.1.1-7-2016
технічної
класифікації
відповідають
вимогам нормативних доку ментів
_______________________
п> нкт 2 частини першої статті
Заходи пожежної бсніеки у проектній
14.5.2
67 КЦЗУ. пункти 5.1-5 6 ЛЬИ
документації щодо обмеження поширення
В.1.1-7-2016
пожежі між будинками відповідають
вимогам нормативних документів
пункт 2 частини першої етап і і
Заходи пожежної бсніеки у проектній
14.5.3
67 КЦЗУ. пункти 6.1 - 6.45 1
документації щодо обмеження поширення
ДВІІ В 1.1-7-2016
пожежі в будинках відповідають вимогам
нормативних документів
пункт 2 часіини першої сіаі і і
14.5.4
Заходи пожежної беліеки у проектній
і/
67 КЦЗУ. пмікги ‘’ І документації щодо забезпечення безпечної
ДЬИ В. 1.1-7-2016
евакуації людей відповідають вимогам
нормативних документів
пункт 2 часіини першої сіапі і
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.5
т/
67 КЦЗУ. и\нкти 8.1
8.18
документації щодо забезпечення гасіння
ДБІІ В. 1.1-7-2016
пожежі
та
проведення
пожежноряіувальних робіт відповідають вимогам
і
нормативних документів
пункі 2 частини першої сіатті
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.6
67 КЦЗУ. п у н к і и 9.1
9.2
документації щодо основних інженерноДЬІІ В.1.1-7-2016
технічних засобів захисту від пожежі
відповідають
вимогам
нормативних
документів
Частина II. Забезпечення техногенноїбезпеки та
захисту населення і територій віл надзвичайних си туацій
пункти 1-4 llepe.UK> об’ґКТІН. І
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів
>/
що
падежам.
evfwk'rau
на об'єктах, проектування яких здійснюється з
'
і
господарювання.
і
урахуванням
Інженерно-технічних
заходів
проектування
яких
цивільного захисту
здійснки їься з >ра\> вапнячі
вимог інженерно-іеч нічних
заходів цивільною за\исі>.
ІІКМУ
б. нітнчикі 1 о
ДЬІІ Іі. 1.2-4-2006
пункт
3
ІІоряіку ’
2. Провелсно ідентиф ікацію об'єкта підвищеної
ідентифікації
га
обліку
небезпеки
об'єктів
ІІІ.ШИШСНОЇ
небезпеки. ІІК М У №956
пункт 9 частини першої сіатті
3. Здійснено
декларування
безпеки
об'єктів
20
КЦЗУ.
Порядок
підвищеної небезпеки
декларування
безпеки
об'єктів
ПІ.ШИІІІСІІОЇ
небезпеки ІІКМУ № 956
пункт 1 Порядку проведення
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної
обов'язкової о
страху нання
відповідальності суб’єктів господарювання
цивільної шднонілаїьііості.
ІІКМУ № 1788. пункі 4.9.5
IIІБ
пункт 1(1 частини першої
5. Розроблено плани локалізації га л іквідації
сіатті 20. пункт 2 частими ,
наслідків аварій на об’ єктах підвищеної небезпеки
1 першої сіапі 1' 0 КІЦ5.
стаття 11 ЗУ S': 2245
пункт 2 частини першої етапі .
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами
20
КЦЗУ. ІІКМУ .V- 1200
колективного та індивідуального захисту
пункти 4.3. 4.6 111 Ь
ичнкт 3 частими першої паті і
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
20 КЦЗУ
відповідну поведінку населення у разі виникнення
14.5.1

Л»

П и т а н н я , щ о в и л я г а ю т ь перевірці

Так

Мі

MR

мм

Н орм ативне
о б гр ун тув а н н я

аварії
8. Організація
заходів

та

забезпечення

евакуаційних

У

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

У

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

У

пункт 4 частини
першої
статті 20 КІПУ, частина 9
статті 33 КЦЗУ. ІІК’МУ .V
841
пункт 5 частин першої cram
20. стаття 26 КЦЗУ. пункт І1КМУ У/ 7X7
У

У

13. Забезпечення
аварійно-рятувального
обслуговування суб’є ктів господарювання

У

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 л іквід а ції наслідків надзвичайних
ситуацій

У

У

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

У

У

ниікт 6 частини першоїсгаї іі
20 КЦЗУ. додаток 1 до
Методики прогнозування
п у н к т 8 частини першої скиті
20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ.
1ІКМУ ,Vs 443. 1ІКМУ .V» 444

пункт 11 частини першої
статті 20 КЦЗУ. пункти 5. 6
1Іорядку
здійснення
навчання
населення діям v НС. ІІКМУ
№444
’
пункт 12 частини першої
статті 20 та стаття 133 КЦЗУ.
1ІКМУ .V- 763
стаття 32. пункти 13. 16
частини першої етапі 20
КЦЗУ- накаї МИС А"-653.
ІІКМУ № ІЗХ
пункт 18 частин першої
етапі 20 КЦЗУ. стаття ох
КЦЗУ. Порядок створення та
використання чаїсріалміих
резервів ддя запобігання і
ліквідації
наслідків
НС
ІІКМУ №>775
стаття 53 КЦЗУ

Правила
охорони
житія
людей на водних об’єктах
України

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
«Так»
«Ні»
«І І В»
« Н ІІ»

-

так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє:
не вимагається віл суб'єкта господарювання (фі нічної особи - підприємця) об'єкта. що переніржться.
не перевірялося у суб’єкта господарювання (у фізичної особи підприємця)/ на об’єкті.

О ПИ С
виявлених порушень

№
з/п

1.

U

Нормативно-правовий акт,
вимоги якого порушено
реквізити
позначення
норми
нормативноправового акта
(пункт,
стаття)
пункт 2.5,
НАГІБ А.01.00І2014
глава II,
розділ III

Детальним опис виявленого порушення

Не проведено вогнезахисну обробку дерев’ яних елементів
покрівлі (крокви, лати) будівлі засобами вопіезахисту. які
забезпечують і групу вогнезахисної ефективності.

j
]
і
і

6
2.

пункт 1.2,
глава І,
розділ V
пункт 16,
розділ II

3.

НАПБ А.01.0012014

Будівля та приміщення
протипожежного захисту.

закладу

не обладнані

системами

НАПБ А.01.0012014

Директор закладу не пройшов навчання з питань пожежної
безпеки.

І

П Е Р Е Л ІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених
на здійснення перевірки
____і заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою) __
St
з

/

іі

1

2

3

Питання, т о підлягають контролю з боку
суб’ єкта господарювання
Про проведення планової перевірки суб’єкта
господарювання письмово 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
Копію посвідчення на перевірку надано

Т ак

Ні

11В

Н ІІ

V/
—

■

V/

V/
4

5

Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку, 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

V

V

Нормативне
обірутітувинни
частина четвер і а етап і
5 ЗУ від 05 квітня 2007 р
X- 877
ч астіш п'яіа с іа п і 7.
стаття Ю ЗУ в ід 05
квітня 2007 р. № 877
частина п'ята статті 7,
абзаци третій та шостий
статті 10 ЗУ від 05 квітня
2007 р. X? 877
частина дванадцята
статті 4 ЗУ від 05 квітня
2007 р . X» 877
частина перша статті 6
ЗУ від 05 квітня 2007 р.
№877
1
1

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
_________ перевірки та складеного акта пере вірки
_____
№
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 ДСПС
України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

7
Підписи осіб, я к і брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Інспектор ВОЗ НС та ЗЦЗ 4-ї ДПРЧ
1-го ДІІРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області
лейтенант служби цивільного захисту
*
тгчамзаа. Колісницький Валентин Валерійовнч
Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи, присутні під час
здійснення заходу:

Директор Вінницького обласного
центру технічної творчості
учнівської молоді
<«:

~
Жупинов Петро Прокопович

---------------------------------------------------------------- 0*1? * V------------

(прізвище. їм я та по оаті.коиі)

(посада)

'9
Примірник цього акта перевірки отримано

«У ^_»

Директор Вінницького ' • V
обласного центру технічної
творчості учнівської м

______ 2

0

року

Жупинов Петро Прокопович
(прізвище. їм я га шмкш.кові)

(посада)

Відмітка про відмову підтїсання/отримання (необхідне підкреслити)
уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки

посадовими

та/або

П р и м іт ка . У випадку наявності в а кті відомостей, іио становлять службову або державну іасм ниию . йому може бути присвоєно
відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
__________ складено перелік питань щодо проведення перевірки
Іаінер іжено
-Vs Уп

Позначення
нормативноправового
акта

Назва нормативно-правової о а кіа

А

і

2

1

.lata іа номер нормативноправовою а кіа
4

Закони України

11

ЗУ № 877

1.2
1.3
1.4

КЦЗУ
ЗУ № 2245
ЗУ № 15/98

«Про основні засади державною нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»
Кодекс цивільного захисту України
«ГІро об’єкти підвищеної небезпеки»
«Про 'захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

2
2.1

вил
нормиІМИМОправового акта
їй наша
органу
3

Закон України

віл 05 квітня 2007 р № 877 - V

Кодекс
Закон України
Закон України

в и 02 жоніня 2012 р
5403-VI
ви 18 січня 2001 р .V" 2245 - III
від 14 січня 1998 р .V" 15/98- ВР

Постанови Кабіисіу М іністрів України
ПКМ У № 956

Порядок ідентифікації
небезпеки

та

обліку

об’єктів

підвищеної

Піхта попа КМ
України

віл 11 липня 2002 р №'956

22

ПКМУ №
1043

Критерії, та якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та яиіначаєгься періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної іа пожежної безпеки

2.3

ПКМ У № 5

Типове положення про відомчу пожежну охорону

2.4

І1КМУ №564

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

2.5

ПКМ У №
1788

2.6

П КМ У№
1200

2.7

ПКМ У № 763

28

ПКМ У №775

29

ПКМ У № 443

2.10

ПКМ У № 444

2 11

ПКМ У №787

2.12

П К М У № 138

2 ІЗ

ПКМ У № 11

2.14

ПКМ У № 6

2.15

1ІКМ У № 729

2.16

ПКМ У №841

2.17

ПКМ У №819

2 18

ПКМ У № 440

2 19

ПКМ У №733

32

Положення про глину державну систему цивільного захисту
Про затвердження переліку об’єктів, цю належать суб'єктам
господарювання.
проектування
яких
здійснюється
з
урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного
захисту
Порядок організації та проведення професійної підготовки,
підвищення кваліфікації основних працівників професійних
аварійно-рятувальних служб
Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Про затвердження Порядку проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з органпаїнгю і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту
Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’є к т
господарювання вимогам законодавства з іініань пожежної
безпеки
Про затвердження Положення про організацію оповіщення
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій та ів язку \ сфері цивільного захистх г

1Іостанова КМ
України
І Іостанова КМ
України

Постанова КМ
України

в и 19 серпня 2002 р -V.’ 1200

Постанова КМ
Укриши

віл 20 жовтня 2<)|6 р .V* 7М

________ і

Постанова КМ
України
Постанова
України
1Іосіанова
України
1Іосіанова
Укпашн
Постанова
України
Постанова
України

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

- -

\

віл 30 вересня 2015 р S" 775
від 26 червня 2013 р $2 443
в и 26 червня 2013 р № 444
ru

і
1

09 жовтня 20М р Ху 7Х7

віл 10 березня 2017 р № 158
від 09 січня 2014 р № 11

Постанова КМ
України

в и 09 січня 2014 р №0

Постанова КМ
України

ніл 02 жонтня 21Н 1 р № 72ч

(Іосіанова КМ
України

в и 30 жоніня 2*1П р Х_* X I 1

Постанова КМ
України

ви 23 жовтня 201 * р > Х | 9
___ І
1

І Іостанова КМ
України

віл 05 червня 2013 р Лу 440

1Іосіанова КМ
України

в и 27 вересня 2017 р Ха 733

НАИБ
А 01 001-2014
І Іравила
охорони життя
людей на
водних
об’єктах
України

1

Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ М ІК
України

в и 30 12 2014 X» 1417. кірсісір \
М ін ’юсті 05 03 2015 за X» 252/26697

Про затвердження Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України

Наказ МИС
України

від 10 04 2017 Хії 301. тирсі с ір у
М ін ' юси 04 05 2017 та Ху 566/304 М

в и 15 ОХ 2оо7 Ху 557. tapcicip v
Мін'юсті 03 09 2**07 w Xv І(Ш6 і 127*
ви 2703 2001 Х> 7 VX2 64/122
«реєстр \ Мін юсп 10 04 2001 ьі
Ху 326/55! 7
;
- ------- і
в и 06 08 2002 Ху 1X6. «реєстр \
:
М ін'ю си 29 08 2002 та Ху 708/6996
|
від 16 12 2002 № 350. іареєетр >
М ім 'ю сі1 04 03 2003 іа № 179,7500

Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в
організаціях, установах іа на небешечннх територіях

3.4

Методика
прогиозуванн
я ХНО

Методика прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті

Методика
спостережень
Інструкція з
тривалого
зберігання

Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної
обстановки

Наказ МІ 1C
України
Наказ МНС.
Міншрополігики.
Мінекономіки.
Мінекології
Наказ МНС
України

Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційною га
хімічного захисту

Наказ МНС
України

________

в и 17 липня 2013 р №" 564

віл 16 лнсіопада 2Ш2 р № 17ХХ

ПТБ

3.6

в и 09 січня 2014 р №5

Постанова КМ
України

33

3.5

від 27 і рудня 2 0 І7р Х_- І їй.»

Інш і нормативно-правові я к ій та нормаіивні дшс>менти

3
31

Порядок і правила проведення обов'язкового сі рахування
цивільної аідповиадьносі і суб'єктів господарювання ш
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на
об’єктах
підвищеної
небезпеки.
включаючи
ложежовибухонебезпечні об'єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічною і
санітарно-епідеміологічного характеру
Про затвердження Порядку забезпечення населення і
особового складу невоснізованих формувань засобами
радіаційного та хімічного захисту
Про затвердження Переліку суб’єктів господарювання,
галузей та окремих територій, які підлягають посмйному и
обов’язковому иварійно-рятувальному обслуговуванню на
договірній основі
Про затвердження Порядку створення га викорисіання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
Порядок підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного шхисту
Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях
Порядок утворення,
завдання га функції формувань
цивільного захисту
Деякі питання використання захисних споруд цивільного
захисту

Постанова КМ
України

I
і

1

9
Інструкція щодо утримання
оборони у мирний час

! *■

ш исних

споруд «и аїльної

Наказ М НС
України

від 9 HI 2006 2ft 653.3ареєсгр у
М ін ' юсті 02 11 2006w №1 ISO'13051

я

Правила
падання

Правила надання технічних умов до
інженерного
забезпечення об’єкта будівництва шодо пожеж но і та
техногенної безпеки

Наказ
Міністерства
оборони України

від 14. і 1 201J .Vv 771. lapetcip і
М ін’ юсті 22 1і 201 Ззл№ |ОЯЯ.'?45?/ї

План
реагування на
радіаційні

Никлі

3.9

План реагування на радіаційні аварії

Держито «рогулю

в и 17 05 2004 >в 87 211. iapeicip->
Мін'юсті 1'H kV.Jik h .ід ч.-7?і і ч ї і ч

3.10

ДБН
В 1.1-7:2016

Державні будівельні норми України
обсягів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В 1 2-4
2006
МАПБ
В.01.0572006/200
ДБН В 2 5
5 6 2 0 14
Методики
ідентифікації
Г1НО
Положення про
пас порт нзишю
ПНП
Про
затвердження
Правил
експлуатації та
типових норм
належності

Державні будівельні норми Інженерно-технічні
цивільного захисту (цивільної оборони)

3 11
3.12
3 13
3.14

3.15

3.16

3,17

Правила
пожежної
безпеки для
навчальних

ЗІВ

НАПБ
В 01.0592009/980

3.19

ДБН В.2.5-232010

3 20

ДБН А-З.І-92000

3.2!

ДБН В 2,5
64:2012

пашім.МІ іС
Пожежна безпека
іаходи

Наказ
Мшрспону
України
Наказ Мінбуду
України

Від 3 1 жовтня 2016 р Літ 2 Й7
віл 04 серпня 2006 р. № 274

Правила пожежної бстпеки в агропромисловому комплексі

Наказ МНС,.
Мшагроііолітнки

Від 04 12 2006 №750/770, japeterpy
М ін ' юсті 05 04 2007 та № 313H3S80

Системи протипожежного захисту

Наказ Мін per юну
України

аїл ІЗ П 2014 № 312

Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Наказ МИС

иіл 23 02 2006 Мї 98 язрегетр у
М ін'юсті 20 03.2006
2Й6Л 2160

Положення

1їзкал МИС

піл 18.12 2ПОО№ЗЗЙ «реєстр у
Мін'юсті 2401 2001 за №62/5253

Про паспортизацію потенційно небезпечних

об’єктів

і

1
1

!
Про затвердження Правил експлуатації та типових норм
належності вогнегасників

Наказ МВС
України

віл 15 січня 2ul К року Ч IS
japetcip > М ж ’юс'м
2 3 -і ю о то
18 р та N 225 '316 77

Про затвердження Правил ппжежиої бетеки ллм навчальних

Накат МОЇ ї
України

Ніл 15 ON 2018 раку М ‘774
зареєсір у Мін'юсті
ON 092016 р. за N 1229,29159

Накіі) МНС
України

від 1805 2009 раку N 339
таресетр у Мін'юсті
11.06:2009 р за N 506/16322

закладів

Правила пожежної безпеки для культових споруд
Державні будівельні норми Інженерне обладнання оу линків
га споруд. Проектування слсктрооблалнаїїня об ік іів
цивільного іижвдачеїшя
Управління, організація і технологія Прийняття я
експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд
цивільного оборони та їх утримання
Внутрішній водопровід та каналізація

/

1Іакві Мгнрегй>і*у
України

віл 15 лютого 20І0№ 64

Наказ Держбуду
України

від ІЗ жовтня 2000 № 229

Наказ Мінрегїону
України

віл 31 10 2012 № 553

•

