ДСНС Украіни
ГОЛОВНЕ УПРАВЛШНЯ ДЕРЖАВНО! СЛУЖБИ УКРАІНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСП

Харківське районне управління
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складений за результатами проведення плановоі* (позаплановоі) перевірки щодо
додержання суб'ектом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенно’і та пожежно’і безпеки

КП М ереф’янськоі міськоі ради Кіноцентр «СПУТНИК»
(найменування/місце знаходження суб'екта господарювання - юридичноі особи (та/або його
відокремленого підрозділу) або прізвище,
ім'я та по батькові/місце проживання фізичноі особи - підприемця)

ідентифікаційний код юридичноі особи
або реестраційний номер обліковоі картки платника податків фізичноі особи - підприемця, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через своі релігійні переконання в
установленому порядку відмовилися від прийняття реестраційного номера обліковоі картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

□□□□□□□□□□
Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 217
(місцезнаходження/місце проживання суб'екта господарювання, номер телефону, факсу та
адреса електронноі пошти)
Перевірено: будівлі, споруди, приміщення та територію Мереф’янського міського кіноцентру
«СПУТНИК», за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул.
Дніпровська, 217
(назва об'екта перевірки (об'ектів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'екта господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризику від провадження господарськоі діяльності у сфері техногенноі та пожежноі
безпеки середній

Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваноі"перевірки

Г Г ! !Г !

Наказ від 0 3 1 0 0
2"! 0 I"1 8 № | | | | |
управлінням ДСНС Украіни у Харківській області

Г "]

| 8 0

Тип здійснюваноі
перевірки

виляний Головним □
0

Па“ ™

від 2 1 . 0 3

.0

Ш Ш0

№

□□

0 0 0 0

планова;
позапланова

2

годный

хвилини

і^ і

6

число

0

~в\ Н И Ш Е

місяць

0

рік

о

рік

0

о

місяць

Завершения перевірки
о

число

[У

Еочаток переві рки
6
0 9
2 0 18

о

о

Строк проведения перевірки

0

годины

хвилини

Особи, які берутъ участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС Украіни або и територіального органу:
Провідний інспектор відділу запобігання НС Харківського РУ ГУ ДСНС Украіни у
(найменування органу ДСНС Украіни)

Харківській області лейтенант служби цивільного захисту Ліхачов Олександр
Віталійович
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'екта господарювання (об'екта перевірки) /
фізична особа підприемець
Директор КП Мереф’янськоі міськоі ради Кіноцентру «СПУТНИК» Колісник
Г алина Валентинівна.
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

іиттті особи:

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
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Питания, що підлягають перевірці
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1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежно'і
безпеки
Наявність на об'екті розпорядчих документів та
1.1
+
інформаційних покажчиків з питанъ пожежноі
безпеки
+
1.2
На підприемстві створено СПБ
1.3
На підприемстві створено добровільну пожежну
+
охорону та утворено пожежно-рятувальний

Нормативне обгрунтування

пункта 2 - 8, 10 розділу II1Д1БУ

пункт 14 розділу II ИНЬ У
пункт 12 розділу I I ПГТБУ

3
1.4

підрозділ
Забезпечення вивчення правил пожежноі
безпеки та проведения виховноі роботи,
спрямованоі на запобігання пожежам

2. У будівництві та н а виробництві застосовую ться
м атеріали та реч овини з визначеним и показни к ам и
щ одо пожежноТ н ебезпеки
3. Забезпечено дотр им ан ня працівникам и об'ек та
встановленого п ротипож еж ного реж им у
4. Н аявність деклараціТ відповідності м атеріальн огехнічноі' бази суб'екта господар ю вання ви м огам
законодавства з питанъ пожежноі' безпеки
5. П роведено інструктаж і та проходж ення н авчан н я з
питанъ пож еж ноі безпеки
6. Забезпечено протипож еж ний стан утр им ан ня
гериторіТ
7. Забезпечено протипож еж ний стан утр им ан ня
будівель, при м іщ ень та споруд
8. Забезпечено протипож еж ний стан утр им ан ня
ш ляхів евакуаціТ і виходів
9. С тан утр им ан ня інж енерного обладнанн я

9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

Електроустановки (можливість іх застосування,
монтаж, наладка та експлуатація) відповідають
вимогам нормативних документів
Системы опадения та теплові мережі
відповідають протипожежним вимогам
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
Системы вентиляціі і кондиціонування повітря
відповідають протипожежним вимогам норм
Газове обладнання відповідае протипожежним
вимогам норм
Системы каналізаціі та сміттевидалення
відповідають та експлуатуються відповідно до
вимог протипожежних норм

пункта 1 7 -1 9 розділу I I ГШБУ
+
пункт 9 розділу II 1111b У
+
пункт 11 розділу II 1111b У

+

пункта 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
+
пункта 15, 16, 20 розділу II ШІЬУ

+

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

+
+

пункта 2.23 - 2.37 глави 2 розділу
III ППБУ

+

пункта 1.1 -1 .2 4 глави 1 розділу IV
ППБУ

+

+

+
+
+

пункта 2.1 -2 .1 8 глави 2 розділу IV
ППБУ

пункта 2.18 - 2.27 глави 2 розділу
IV ППБУ
пункта 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV
ППБУ
пункта 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV
ППБУ

10. Н аявність та утр им ання автом атич них си стем п роти п ож еж ного захи сту, засобів зв'язку

10.1

10.2

Будівлі, приміщення та споруди обладнані
автоматичными системами протипожежного
захисту (системами пожежноі сигналізаціі,
автоматичными 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-право вих актів
АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог
нормативно-правовых актів.

пункта 1.1 -1 .6 глави 1 розділу V
ППБУ

+

пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

+

11. Н аявність та утр им ання систем п роти п ож еж ного водоп остач ан ня

11.1

11.2

Системы зовнішнього протипожежного
водопостачання, насосні станціі відповідають та
експлуатуються відповідно до протипожежних
вимог
Улаштування та утримання внутрішнього
протипожежного водогону, кількість вводів у
будівлю, витрати води на внутрішне
пожежогасіння та кількість струмин від
пожежних кранів відповідае вимогам
будівельних норм

12. Н аявність та утр им ання підрозділів добровільно'і,

пункта 2.1, 2.3 глави 2 розділу V
ППБУ

+

пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
+

+

пункт 7 розділу I,пункт 12 розділу

4
11,пункта 3.1 - 3.26 глави 3 розділу
V ГТПБУ, статті 6 1 - 6 3 КЦЗУ

відомчоТ та місцевоТ пожежноі' охорони, пожежноТ
техніки та п ервинних засобів пож еж огасіння
13. Д отр и м анн я вим ог пож еж ноі безпеки під час
збирання, переробки т а зберігання зернових і грубих
кормів
14. Д отр и м анн я вим ог пож еж ноі безпеки під час
проведения вогневих, ф арбувальних та будівельн ом онтаж них робіт

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Нове будівництво, реконструкція,
переоснащения, реставрація та капітальний
ремонт приміщень, будинків, споруд
здійснюються на підставі проектноі
цокументаціі, яка затверджена у встановленому
порядку
Заходи пожежноі безпеки при підготовці та
проведенні зварювальних та інших вогневих
робіт відповідають вимогам нормативних
цокументів
Заходи пожежноі безпеки при підготовці та
проведенні фарбувальних робіт відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежноі безпеки при підготовці та
проведенні робот з мастиками, клеями та
іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежноі безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-монтажних робіт
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.1 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо застосування
пожежно-технічноі класифікаціі
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.2 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо обмеження
поширення пожежі між будинками
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.3 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо обмеження
поширення пожежі в будинках
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.4 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо забезпечення
безпечно! евакуаціі людей відповідають
вимогам нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо забезпечення
гасіння пожежі та проведения
пожежно-рятувальних робіт
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.6 Заходи пожежноі безпеки у проектній
документаціі щодо основних
інженерно-технічних засобів захисту
від пожежі відповідають вимогам
нормативних документів

+

пункта 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ
В .01.057-2006/200
розділ VII ГТПБУ

+
пункт 21 розділу II ИЛЬ У
+

+

+

пункта 1.1 -1 .5 глави 1 розділу VII
ГТПБУ

пункта 2. Г - 2.28 глави 2 розділу
ѴГГ ГТПБУ
пункта 3 .Г - 3.9 глави 3 розділу ѴГГ
ГТПБУ

+

+

пункта 4. Г - 4.48 глави 4 розділу
ѴГГ ГТПБУ

+

пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 2.1 - 2.19 ДБН В .1.1.7

пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 3.1 -3 .5 ДБН В .1.1.-7
+

+

+

+

+

пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 4.1 - 4.42 ДБН В .1.17

пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 5.1 - 5.54 ДБН В .1.17
пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 6.1 -6.16 ДБН В .1.17

пункт 2 частини першоі статті 67
КЦЗУ, пункта 7.1 - 7.19 ДБН В .1.17

Ч асти н а II. Забезпечення техногенноТ безпеки т а захи сту н аселен и я і тери торій від н адзви ч айн и х си туац ій
+
пункта 1 - 4 Переліку об’ектів, що
1. В и кон ан н я вим ог інж енерно-технічних заходів на

5
об’ектах, проектування яких здійсню еться з
урахуванням інж енерно-технічних заходів ц ивільного
іахи сту

2. П роведено ідентиф ікацію об'ек та підвшценоТ
небезпеки

+

3. Здійснено дек ларуван ня безпеки об'ектів
підвищ еноі небезпеки

+

4. П роведено обов'язкового страхув ання цивільноТ
відповідальності суб'ектів господар ю ванн я

+

5. Р озроблено планів локалізаці'і та ліквідаці'і
наслідків аварій н а об'ектах п ідвищ еноі н ебезпеки
6. Забезпечено працівників о б ’екта засобам и
колективного та індивідуального захисту
7. Р озм іщ ено ін ф орм ацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку н аселения у разі вин ик н енн я
аваріі'
8. О рганізація та забезпеч ення евакуаційн и х заходів

+

+

+
+

9. С творено об'ектові ф орм ування цивільного захисту
га н еобхідну дл я Тх ф ункціонування м атеріальн огехнічну базу, забезпечено готовність таких
ф орм увань до дій за призначенням
10. С творено ди спетчерськ у служ бу н а об'екті
підвищ еноі небезпеки
11. Здійснено н авчання працівників з питанъ
цивільного захисту, у том у ч ислі п равилам
гехногенно'і безпеки
12. П роведено о б ’ектові тр енування і н авчан н я з
питань цивільного захисту

+

+

+

+

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'ектів господар ю вання
14. Забезпечення дотр им ан ня вим ог зак он одавств а
щ одо створення, зберігання, утр им ання, облік у,
використання та реконструкціТ захисних споруд
цивільного захисту
15. С творено об'ектовий м атеріальний резерв для
запобігання та ліквідаці'і н аслідків надзвичайних
ситуацій

+

+

+

16. В провадж ено н а о б ’екті п ідвищ еноі небезпеки
автом атизованих систем раннього виявлен н я
надзвичайних ситуацій та систем оповіщ енн я та

+

належать суб'ектам
господарювання, проектування
яких здійснюеться з урахуванням
вимог інженерно-технічних заходів
цивільного захисту,ПКМУ N 6,
підпункт 1.9 ДБН В .1.2-4-2006
пункт 3 Порядку ідентифікаціі та
обліку об'ектів підвищеноі
небезпеки, ПКМУ N 956
пункт 9 частини першоі статті 20
КЦЗУ, Порядок декларування
безпеки об'ектів підвищеноі
небезпеки ПКМУ N 956
пункт 1 Порядку проведения
обов'язкового страхування
цивільноі відповідальності,ПКМУ
N 1788,пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини першоі статті
20,пункт 2 частини першоі статті
130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
пункт 2 частини першоі статті 20
КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункта
4.3,4.6 ПТБ
пункт 3 частини першоі статті 20
КЦЗУ
пункт 4 частини першоі статті 20
КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
пункт 5 частини першоі статті
20,стаття 26 КЦЗУ,пункт 3 ПКМУ
N 787
пункт 6 частини першоі статті 20
КЦЗУ, додаток 1 до Методики
прогнозування
пункт 8 частини першоі статті 20
КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N
443, ПКМУ N 4 4 4
пункт 11 частини першоі статті 20
КЦЗУ, пункта 5, 6 Порядку
здійснення навчання населения
діям у надзвичайних
ситуаціях, ПКМУ N 444
пункт 12 частини першоі статті
20 тастаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункта 15, 16 частини
першоі статті 20 КЦЗУ, наказ МНС
N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
пункт 18 частини першоі статті 20
КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац
шостий пункту 4 Порядку
створення і використання
матеріальних резервів для
запобігання, ліквідаціі
надзвичайних ситуацій
техногенного і природного
характеру та Іх наслідків, ПКМУ N
308
стаття 53 КЦЗУ

6
іабеп іеч еп о Тх працездатність
17. Забезпечено виконання вим ог законодавства щ одо
охорони ж и ття лю дей н а водних об'ектах

+

пункт 1.1 Правил охорони життя
людей на водних об'ектах

Пояснения до позначенъ, використаних у переліку питанъ:
"Так" - так, виконано, дотримано, відповідае, присутне;
"Hi" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідае, відсутне;
"НВ" - не вимагаеться від суб'екта господарювання (фізичноі особи - підприемця)/об'екта, що
перевіряеться;

"НП" - не перевірялося у суб'екта господарювання (у фізичноі особи - підприемця)/ на об'екті.

опис
N

з/п

виявлених порушенъ
Нормативно-правовий акт,
Детальний опис виявленого порушення
вимоги якого порушено
реквізити
позначення
норми (пункт, нормативно
стаття)
правового акта

1.

пункт 1.2 глави
1 розділу V

П р ави л
п ож еж н оі
безп еки
в
Украі'ні
іа тв е р д ж е н і н аказом
МВС
У к р а ін и
від
30 .1 2 .2 0 1 4 №
1417,
іа р еест р о в ан і
у
М ін ’ю сті
У к р аін и
05 .0 3 .2 0 1 5
за
№
2 5 2 /2 6 6 9 7
(далі
ППБУ)

2.

стаття 57

Орендарі не надалі зареестровані деклараціі відповідності
Кодексу
матеріально-технічноі бази суб’екта господарювання вимогам
цивільного
захисту Украіни законодавства з питанъ пожежноі безпеки.
(далі - КЦЗУ)

3.

підпункт
9 ППБУ
пункту 2.1 глави
2 розділу V

4.

пункт
2.32 ППБУ
глави 2 розділу
III

5.

пункт 8 розділу ППБУ
II

6.

пункт 3.10 глави ППБУ
3 розділу V

7.

пункт 3.9 глави 3 ППБУ
розділу V

Будівлю кіноцентру не забезпечено необхідною кількістю
первинних засобів пожежогасіння.

8.

пункт 3 розділу ППБУ
II

На об’екті відповідним наказом (інструкціею) не встановлено
відповідний протипожежний режим.

9.

пункт 1.21 глави ППБУ
1 розділу ГѴ

Не проведена перевірка установок захисту будівлі від прямих
попадань блискавки і вторинних п проявів відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і

Будівлю кіноцентру не обладнано системами протипожежного
захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне
обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного
захисту».

Не проведено технічне обслуговування і перевірку на
працездатність шляхом пуску води пожежних кранів з
реестраціею результатів перевірки у спеціальному
журналі обліку технічного обслуговування.
Евакуаційні
виходи
не
позначені
світловими
покажчиками «Вихід», які необхідно постійно утримувати
справними.
Будівлю та приміщення не забезпечено відповідними знаками
безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист.
Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ
12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Переносні вогнегасники, які е в наявності не встановлені на
видних місцях шляхом навішування на вертикальні поверхні,
конструкціі на висоті не білыне 1,5 м від рівня підлоги до
нижнього торця вогнегасника.

7

споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
10. пункт 1.8 глави 1ППБУ
розділу IV

В приміщенні кінозалу влаштована тимчасова електромережа.

11. пункт 2.3 глави 2 ППБУ
розділу VI

Горючі декораціі', сценічне оформления, дерев'яні конструкцй
сценічноі' коробки не оброблені вогнезахисними засобами.

12. пункт 2.3 глави 2 ППБУ
розділу VI

Миття планшета сцени не здійснюеться водним розчином, що
містить вогнезахисну речовину.

13. пункт 2.4 глави 2 ППБУ
розділу VI

На планшеті сцени не нанесена червона лінія, що вказуе на
межу опускания протипожежноі' завіси.

14. пункт 2.7 глави 2 ППБУ
розділу VI

У залі для глядачів крісла та стільці не з'еднано між собою в
ряди і не закріплено до підлоги

15. пункт 2.9 глави ППБУ
2 розділу III

Для приміщення котельноі' не визначені категоріі' щодо
вибухопожежноі' та пожежноі' небезпеки згідно з «Нормами
визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а
гакож клас зони за «Правилами будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок».
Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту.

16.

стаття 20, 35

17.

пункт 7

18.

пункт
додаток 1

КЦЗУ

Наказ
МНС Не проведена ідентифікація потенційно небезпечного об’екту.
Украі'ни
від
16.08.2005 р. №
140, пункт 2
Наказ
МНС
Украі'ни
від
23.02.2006 р. №
98
Порядку
Особам керівного
складу та фахівцям, діяльність яких
проведения
пов’язана з організаціею і здійсненням заходів з питанъ
навчання
цивільного захисту не пройдено функціонально навчання.
керівного
складу
та
фахівців,
ціяльність яких
пов’язана
з
10, організаціею і
здійсненням
заходів з питанъ
цивільного
захисту,
затверджений
Постановою
КМУ від 26
жовтня
2013
року N 819
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ПЕРЕЛ IК
питанъ ііюдо здійснення контролю іа діями (бездіялы іістю ) посадових осіб,
уновноважеііих на здійснення меревірки
( лаповшоп'ься виключио керівником суб'скта господарювання або угювноваженою ним особою)
j
!

;z |r
2

3

Питания, т о підлягаю іь контролю з боку суб’скта
Так
Hi
НВ
_____ ___
_____ господарювання
Про проведения планово! перевірки суб'скта
господарювання письмово попереджено не менше піж за
10 календарннх днів до і’і початку
/
-----Ь1
Посвідчення на проведения перевірки таслужбові
посвідчения. що засвідчують осіб, що проводять
перевірку, пред'явлено
(
Копію посвідчення на перевірку надано

(
4

5

Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до
відповідного журналу суб'екта господарювання (за його
наявності)
Під час позаплановоі перевірки з'ясовувалися лише ті
питания, необхідніеть перевірки яких стала підставою для
и здійснення. У посвідченні на здійснення позаплановоі
перевірки зазначено питания, що е підставою для
здійснення тако! перевірки

щ

1

*0

нп"

Нормативне
обгрунтування
частина четверта
статгі 5 ЗУ від 05
квітня 2007 р. N 877
частина п'ята статті
7, стаття 10 ЗУ від 05
квітня 2007 р. N 877
частина п'ята статті 7,
абзаци третій та
шостий статті 10 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. N
877
!
частина дванадцята
статті 4 ЗУ від 05
квітня 2007 р. N 877
частина перша статті 6
ЗУ від 05 квітня 2007
р. N 877

!/

Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведено) перевірки та складеного акта
__________________________________ перевірки_______________________________________

№
з/п

Опис поясненъ, зауважень або заперечень

П
Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручаеться^керівнику (власнику)
суб’екта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залиріаеться в органі ДСНС
Украіни, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).
Підписи осіб, які брали упасть у перевірці
Посадові особи ДСНС Украіни:
Провідний інспектор відділу
запобігання НС
Харківського РУ ГУ ДСНС
Украіни у Харківській області
лейтенант служби ЦЗ

Ліхачов Олександр Віталійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)
(підпис)
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

9
Посадові та/або уповноважені
особи суб'екга
господарювання, інші особи»
присутні під час здійснення
заходу:
(прізвище, ім'я та по батькові)
(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)
Примірник цього акта перевірки отримано " О С "

року

& Л /
JL
(прізвище, ім'я та по батькові)
А
fі
(поса/да)
(підуис)
ВіДмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'екта
господарювання
цього
акта
перевірки

А-

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таемницю,
йому може бути присвоено відповідний гриф секретності або обмеження доступу.
ПЕРЕЛІК

нормативно-правових акті в та нормативних документов, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведения перевірки_________
Назва нормативно-правового акта

Затверджено
вид нормативно-правового
дата та номер
акта та назва органу
нормативно-правовоп
акта
2
3
4
А
Закони Украіни
1
"Про основні засади державного нагляду
Закон Украіни
від 05 квітня 2007 р. N 87
1.1 ЗУ N 877
V
[контролю) у сфері господарськоі діяльності"
Кодекс цивільного захисту Украіни
Кодекс
від 02 жовтня 2012 р. N
1.2 КЦЗУ
5403-ѴІ
Закон Украіни
від 18 січня 2001 р. N 224
"Про об'екти підвищеноі небезпеки"
1.3 ЗУ N 2245
Ш
від 14 січня 1998 р. N
1.4 ЗУ N 15/98
"Про захист людини від впливу іонізуючого Закон Украіни
15/98-ВР
випромінювання"
2
Постанови Кабінету Міністрів Украіни
від 11 липня 2002 р. N 95<
2.1 ПКМУ N 956 Порядок ідентифікаціѴ та обліку об'сктів
Постанова Кабінету
Міністрів Украіни
підвищеноі небезпеки
від 29 лютого 2012 р. N 3'
2.2 ПКМУ N 306 КритеріѴ, за якими оцінюеться ступінь ризику Постанова Кабінету
від провадження господарськоі діяльності та Міністрів Украіни
визначаеться періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері техногенноі та пожежноі
безпеки
від 09 січня 2014 р. N 5
2.3 ПКМУ N5
Постанова Кабінету
Гипове положения про відомчу пожежну
Міністрів Украіни
охорону
2.4 ПКМУ N 564 Порядок функціонування добровільноі
від 17 липня 2013 р. N 56’
Постанова Кабінету
Міністрів Украіни
пожежноі охорони
від 16 листопада 2002 р. Г
2.5 ПКМУ N 1788 Порядок і правила проведения обов'язкового Постанова Кабінету
1788
Міністрів Украіни
страхування цивільноі відповідалыюсті
суб'ектів господарювання за шкоду, яка може
_
бути заподіяна ложежами та аваріями на

N з/п

Позначення
нормативно
правового
акта
1
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2.6

ПКМУ N 1200

2.7

nK M Y N 1214

2.8

ПКМУ N 308

2.9

ПКМУ N 443

2.10

ПКМУ N 444

2.11

ПКМУ N 787

2.12

ПКМУ N 253

2.13

nK M Y N 11

2.14

ПКМУ N 6

2.15

ПКМУ N 729

2.16

ПКМУ N 841

3
3.1

НАЛЕ
Б.03.001-2004

об'ектах підвищеноі небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'екти та об'екти,
господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру
Порядок забезпечення населения і
Постанова Кабінету
Міністрів Украгни
працівників формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами
радіаційноі та хімічноі розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю
Перелік об'ектів та окремих територій, які
Постанова Кабінету
підлягають постійному та обов'язковому на Міністрів Украгни
договірній основі обслуговуванню
держав ними аварійно-рятувальними
службами
Порядок створення і використання
Постанова Кабінету
матеріальних резервів для запобігання,
Міністрів Украгни
ліквідаціі надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та і'х
наслідків
Порядок підготовки до дій за призначенням Постанова Кабінету
органів управління та сил цивільного захисту Міністрів Украгни
Порядок здійснення навчання населения діям Постанова Кабінету
у надзвичайних ситуаціях
Міністрів Украгни
Порядок утворення, завдання та функціі
Постанова Кабінету
формувань цивільного захисту
Міністрів Украгни
Порядок використання захисних споруд
Постанова Кабінету
цивільного захисту (цивільноі оборони) для Міністрів Украгни
господарських, культурных та побутових
потреб
Положения про едину державну систему
Постанова Кабінету
Міністрів Украгни
цивільного захисту
Про затвердження переліку об'ектів, що
Постанова Кабінету
Міністрів Украгни
належать суб'ектам господарювання,
проектування яких здійснюеться з
урахуванням вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту
Порядок організаціі та проведения
Постанова Кабінету
Міністрів Украгни
професійноі підготовки, підвигцення
кваліфікаціі основных працівників
професійних аварійно-рятувальних служб
Про затвердження Порядку проведения
Постанова Кабінету
Міністрів Украгни
евакуаціі у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій
гехногенного та природного характеру
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи
Гипові норми належності вогнегасників
Наказ МНС Украгни

3.2

ППБУ

Правила пожежноі безпеки в Украі'ні

Наказ МВ С Украіни

3.3

Правила
ѵлаштування
систем
раннього
виявлення
Правила

Правила улаштування, експлуатаціі та
гехнічного обслуговування систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі іх виникнення

Наказ МНС Украгни

Правила охорони життя людей на водних

Наказ МНС Украгни

3.4

від 19 серпня 2002 р. N
1200

від 04 серпня 2000 р. N
1214

від 29 березня 2001 р. N
308

від 26 червня 2013 р. N 443
від 26 червня 2013 р. N 444
від 09 жовтня 2013 р. N 787
від 25 березня 2009 р. N
253

від 09 січня 2014 р. N 11
від 09 січня 2014 р. N 6

від 02 жовтня 2013 р. N 729

від 30 жовтня 2013 р. N 841

від 02 квітня 2004 р. N 151,
зареестрований у Мін'юсті
Украгни 29 квітня 2004 р.
за N 554/9153
від 30 грудня 2014 р. N
1417, зареестрований у
Мін'юсті Украгни 05
березня 2015 р. за N
252/26697
від 15 травня 2006 р. N 288,
зареестрований у Мін'юсті
Украгни 05 липня 2006 р. за
N 785/12659
від 03 грудня 2001 р. N 272,
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3.5

охорони
життя людей
на водных
об'ектах
ПТБ

об'ектах Украіни

зареестрований у Мін'юсті
Украіни 01 лютого 2002 р.
за N 95/6383

Правила техногенноі безпеки у сфері
цивільного захисту на підприемствах, в
організаціях, установах та на небезпечних
гериторіях
Методика прогнозування наслідків виливу
Методика
прогнозування (викиду) небезпечних хімічних речовин при
аваріях на промислових об'ектах і транспорті
ХНО

Наказ МНС Украіни

3.7

Методика спостережень щодо оцінки
Методика
спостережень радіаційноі та хімічноі обстановки

Наказ МНС Украіни

3.8

Інструкція 3
гривалого
зберігання

[нструкція з тривалого зберігання засобів
радіаційного та хімічного захисту

Наказ МНС Украіни

3.9

[нструкція
ЩОДО
утримання
захисних
споруд
Правила
надання
гехнічних
умов

[нструкція щодо утримання захисних споруд Наказ МНС Украіни
цивільноі оборони у мирный час

3.6

3.10

Правила надання технічних умов до
інженерного забезпечення об'екта
будівництва щодо пожежноі та техногенноі
безпеки

3.11

План
План реагування на радіаційні аваріі
реагування на
радіаційні
аваріі

3.12

ЦБН В .1.1-72002

3.13

ЦБН В .1.2-42006

3.14

НАЛЕ
В.01.0572006/200

Наказ МНС
Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мінекологіі'

від 15 серпня 2007 р. N 557,
зареестрований у Мін'юсті
Украіни 03 вересня 2007 р.
за N 1006/14273
від 27 березня 2001 р. N
73/82/64/122,
зареестрований у Мін'юсті
Украіни 10 квітня 2001 р.
за N 326/5517
від 06 серпня 2002 р. N 186,
зареестрований у Мін'юсті
Украіни 29 серпня 2002 р.
за N 708/6996
від 16 грудня 2002 р. N 330,
зареестрований у Мін'юсті
Украіни 04 березня 2003 р.
за N 179/7500
від 9 жовтня 2006 р. N 653,
зареестрований у Мін'юсті
Украіни 02 листопада 2006
р. за N 1180/13054

Наказ Міністерства оборони від 14 листопада 2013 р. N
Украіни
771, зареестрований у
Мін'юсті Украіни 22
листопада 2013 р. за N
1988/24520
від 17 травня 2004 р. N
Наказ
Держатомрегулювання, МНС 87/211, зареестрований у
Мін'юсті Украіни 10
червня 2004 р. за N
720/9319
від 03 грудня 2002 р. N 88
Наказ Держбуду Украіни

Державні будівельні норми. Захист від
пожежі. Пожежна безпека об'ектів
будівництва
Державні будівельні норми. ІнженерноНаказ Мінбуду Украіни
гехнічні заходи цивільного захисту (цивільноі
оборони)
Наказ Мінагрополітики,
Правила пожежноі безпеки в
агропромисловому комплексі
МНС

від 04 серпня 2006 р. N 274

від 04 грудня 2006 р. N
730/770, зареестрований у
Мін'юсті Украіни 05 квітня
2007 р. за N 313/13580

