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Посадові особи, уповноважені
здійснювати перевірку:
Барвінківський РС ГУ ДСНС України у Харківській області – провідний інспектор
Барвінківського РС ГУ ДСНС України у Харківській області капітан служби
цивільного захисту Пороло Максим Миколайович________
(найменування органу ДСНС України)

_______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та побатькові)

_______________________________________________________________________
Особи, що беруть участь у заході:
Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):
_не брали участі _______________________________________________________
(посада, найменування органу, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________________________________.
Посадові та/або уповноважені особи територіальних органів
підпорядкованих їм структурних підрозділів (об’єкта перевірки):
Директор Грушуваського НВК Коваль Іриною Миколаївною

влади

та

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

треті особи:
Не брали участі_________________________________________________________
ПИТАННЯ , ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ
№
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Загальні вимоги
1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Керівником підприємства визначені обов'язки
посадових осіб щодо забезпечення пожежної
безпеки, призначити відповідальних за пожежну
безпеку окремих будівель, споруд, приміщень,
дільниць, технологічного та інженерного
устаткування, а також за утримання й
експлуатацію засобів протипожежного захисту
На підприємстві з урахуванням його пожежної
небезпеки наказом (інструкцією) встановлений
відповідний протипожежний режим
На підприємстві для кожного приміщення
розроблені та затверджені керівником об'єкта
інструкції про заходи пожежної безпеки.
На об'єктах з постійним або тимчасовим
перебуванням на них 100 і більше осіб або таких,
що мають хоча б одне окреме приміщення із
одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі об'єкти з масовим перебуванням людей), у
будинках та спорудах (крім житлових будинків),
котрі мають два поверхи і більше, у разі
одночасного перебування на поверсі більше 25
осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб,
розроблені і вивішені на видимих місцях плани
(схеми) евакуації людей на випадок пожежі

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 2 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 3 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 4 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 5 ППБУ
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№
з/п
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11
1.1.12

1.1.13

Питання, що підлягають перевірці

Так

На підприємстві встановлений порядок дій у разі
виникнення пожежі: порядок і способи
оповіщення
людей,
виклику
пожежнорятувальних підрозділів, зупинки технологічного
устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників,
вентиляційних установок, електроспоживачів,
застосування
засобів
пожежогасіння;
послідовність евакуації людей та матеріальних
цінностей з урахуванням дотримання техніки
безпеки.
Територія об'єкта, а також будинки, споруди,
приміщення забезпечені відповідними знаками
безпеки
згідно
ДСТУ
ISO
6309:2007
"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма
та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.02676 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности".
Для працівників охорони (сторожів, вахтерів,
вартових) розроблена інструкція, в якій
визначені їхні обов'язки щодо контролю за
додержанням протипожежного режиму, огляду
території і приміщень, порядок дій в разі
виявлення
пожежі,
спрацювання
систем
протипожежного захисту, а також указано, хто з
посадових осіб об'єкта має бути викликаний у
нічний час у разі пожежі.
Усі працівники при прийнятті на роботу на
робочому місці проходять інструктажі з питань
пожежної безпеки
Посадові особи та працівники пройшли навчання
та перевірку знань з питань пожежної безпеки у
порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444
"Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях"
Зареєстрована
декларація
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки або інші документи
дозвільного характеру в наявності.
На підприємстві створено та організовано роботу
пожежно-технічних комісій
Під час організації і проведення заходів з
масовим перебуванням людей дотримуються
вимоги пожежної безпеки
Заходи пожежної безпеки на об’єктах різного
функціонального призначення відповідають
вимогам нормативних документів

+

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування
стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 3 ППБУ

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 8 ППБУ

+

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 10 ППБУ

+

стаття 20, 40 КЦЗУ,
розділ II, пункт 15 ППБУ

+

стаття 18, 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 16 ППБУ

+

стаття 57 КЦЗУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
Типове положення про ПТК
стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.19 ППБУ

+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ VI ППБУ

1.2. Стан утримання території
1.2.1

1.2.2

Територія об'єктів, ділянок, що межують з
житловими будинками, дачними та іншими
будинками,
протипожежні
відстані
між
будинками, спорудами, майданчиками для
зберігання
матеріалів,
устаткування
систематично очищаються від сміття, відходів
виробництва, тари, опалого листя, котрі
регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально
відведені місця.
Автомобільні дороги, проїзди й проходи до
будівель, споруд, пожежних вододжерел,
підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних
драбин, пожежного інвентарю, обладнання та
засобів
пожежогасіння
завжди
вільні,

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 1, пункт 1.1 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 1, пункт 1.3 ППБУ
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№
з/п
1.2.3

1.2.4

1.2.5

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

утримуватися справними, взимку очищаються
від снігу.
Протипожежні
відстані
між
будинками,
спорудами, відкритими майданчиками для
зберігання
матеріалів,
устаткування
не
захаращуються та не використовуються для
складування матеріалів, устаткування, стоянок
транспорту, будівництво та встановлення
тимчасових будинків і споруд, у тому числі
мобільних
(інвентарних)
будівель,
індивідуальних гаражів.
На території об'єкта забезпечено освітлення
зовнішніх пожежних драбин, протипожежного
обладнання, входів до будинків та споруд.
На території об'єкта площею понад 3 га на в'їздах
(виїздах) встановлені схеми території, в яких
вказано розміщення будівель, водойм, гідрантів,
пірсів та градирень, під'їздів пожежних
автомобілів до них.

НП

Нормативне обґрунтування

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 1, пункт 1.4 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 1, пункт 1.10 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 1, пункт 1.15 ППБУ

1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7
1.3.8

1.3.9

1.3.10

Усі будинки, приміщення і споруди своєчасно
очищаються від горючого сміття та відходів
виробництва.
Нове будівництво, реконструкція, реставрація,
технічне переоснащення та капітальний ремонт
приміщень, будинків і споруд здійснюються на
підставі проектної документації, яка затверджена
у встановленому порядку.
Тип заповнення прорізів у протипожежних
перешкодах відповідає вимогам ДБН В.1.1-72002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
Протипожежні двері, ворота, вікна, люки,
клапани, завіси (екрани) у протипожежних
перешкодах утримуються у справному стані.
Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів
вогнестійкості,
крім
V,
піддаються
вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон,
дверей, воріт, підлоги, стелажів.
Для всіх будівель і приміщень виробничого,
складського призначення визначені категорія
щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки а
також клас зони.
Горючі гази, ЛЗР і ГР, вибухові речовини,
балони з газами та інші речовини і матеріали, що
мають підвищену вибухопожежну небезпеку,
зберігаються у приміщеннях, розташованих біля
зовнішніх стін верхніх поверхів.
Підвальні та цокольні поверхи утримуються
відповідно до вимог пожежної безпеки
Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому
числі вентиляційні камери, електрощитові)
утримуються відповідно до вимог пожежної
безпеки
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на
перепадах висот і огорожі на покриттях будівель
та
споруд
утримуються
справними,
пофарбованими
У разі необхідності встановлення на вікнах
приміщень, де перебувають люди, ґрат, вони
повинні
розкриватися,
розсуватися
або
зніматися. Під час перебування в цих
приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.1 ППБУ

+
+

стаття 20, 57 КЦЗУ,
розділ II, пункт 21 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.3 ППБУ

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.5 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.9 ППБУ

+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.10 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.11 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.12 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.15 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.16 ППБУ

+
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№
з/п
1.3.11

Питання, що підлягають перевірці

Так

Кількість відвідувачів у залах для глядачів,
обідніх, виставкових, торгових та іншого
призначення залах з масовим перебуванням
людей, а також на трибунах не перевищує
кількості, встановленої будівельними нормами
або визначеної розрахунком, виходячи з
пропускної спроможності шляхів евакуації

Ні

НВ

НП

+

Нормативне обґрунтування
стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.21 ППБУ

1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів
1.4.1

1.4.2

Кількість та розміри евакуаційних виходів з
будівель і приміщень, їхні конструктивні й
планувальні рішення, умови освітленості,
забезпечення
незадимленості,
протяжність
шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення)
відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна
безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009
"Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-152005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85*
"Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007
"Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів",
ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного
та побутового призначення", інших будівельних
норм за видами будинків та споруд.
У
разі
розміщення
технологічного,
експозиційного та іншого обладнання у
приміщеннях забезпечені евакуаційні проходи до
сходових кліток та інших шляхів евакуації
відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна
безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009
"Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-152005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85*
"Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007
"Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів",
ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного
та побутового призначення", інших будівельних
норм за видами будинків та споруд.

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.23 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ III, глава 2, пункт 2.24 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 1, пункти 1.1 та 1.2
ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 1, пункт 1.2 ППБУ

1.5. Стан утримання інженерного обладнання
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4
1.5.5

1.5.6
1.5.7

1.5.8

Електроустановки (можливість їх застосування,
монтаж, наладка та експлуатація) відповідають
вимогам нормативних документів
Електричні машини, апарати, обладнання,
електропроводи та кабелі за виконанням та
ступенем захисту відповідають класу зони згідно
з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів
короткого замикання та інших аварійних
режимів.
З'єднання, відгалуження та окінцювання жил
проводів і кабелів здійснюються за допомогою
опресування, зварювання, паяння або затискачів
Улаштування та експлуатація тимчасових
електромереж не дозволяються
Системи
опалення
та
теплові
мережі
відповідають
протипожежним
вимогам
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
Режим, час та тривалість використання систем
опалення відповідає вимогам норм
Системи опалення, вентиляції і кондиціонування
повітря відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013
"Опалення, вентиляція та кондиціонування".
Стан утримання та використання систем
вентиляції і кондиціонування повітря відповідає
протипожежним вимогам норм

+

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 1, пункт 1.6 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 1, пункт 1.8 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 2 ППБУ

+
+
+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 2, пункт 2 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 2, пункт 2.18 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 2 ППБУ

6
№
з/п
1.5.9

1.5.10
1.5.11
1.5.12

1.5.13

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Розміщення газових опалювальних котлів,
опалювальних апаратів, ємнісних газових
водонагрівників,
газобалонних
установок
відповідає протипожежним вимогам будівельних
норм щодо газопостачання згідно з ДБН В.2.520-2001 "Інженерне обладнання будинків і
споруд.
Зовнішні
мережі
і
споруди.
Газопостачання" та Правилам безпеки систем
газопостачання України, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці від 01 жовтня 1997 року
N 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 15 травня 1998 року за N 318/2758 (далі НПАОП 0.00-1.20-98).
Стан утримання та використання систем газового
обладнання відповідає протипожежним вимогам
Пожежні ліфти експлуатуються у відповідності
до вимог чинним законодавством.
Системи
каналізації
та
сміттєвидалення
відповідають та експлуатуються відповідно до
вимог протипожежних норм
Засоби зв’язку, які передбачають можливість
використання їх для передавання повідомлення
про пожежу, в наявності та утримуються
відповідно до вимог нормативних документів

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 4, пункт 4.1 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 4, ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ II, пункт 2.36 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ IV, глава 3 ППБУ

+
+

Нормативне обґрунтування

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1, пункти 1.5 та 1.6
ППБУ

+

1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту
1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4

1.6.5

Будівлі, приміщення та споруди обладнані
автоматичними системами протипожежного
захисту (системами пожежної сигналізації,
автоматичними
системами
пожежогасіння,
системами оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей, системами
протидимного
захисту,
системами
централізованого пожежного спостерігання)
(далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативноправових актів
Апаратура й обладнання, що входять до складу
АСПЗ, відповідають чинним стандартам,
технічним
умовам, документації заводіввиробників, мають сертифікат якості і не мають
дефектів
Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до
вимог нормативно-правових актів
На об'єкті ведеться експлуатаційна документація
по АСПЗ відповідно до вимог нормативноправових актів
Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на
об'єкті становить не менше 10 % від кількості
змонтованих

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1 ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1 ППБУ

+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 1 ППБУ

1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Підприємство забезпечене необхідною кількістю
води для здійснення пожежогасіння (виходячи з
вимог будівельних норм та інших нормативних
документів)
Мережі протипожежного водогону забезпечують
потрібні за нормами витрату та напір води. У разі
недостатнього напору на об'єкті встановлені
насоси, які підвищують тиск у мережі
Системи
зовнішнього
протипожежного
водопостачання відповідають та експлуатуються
відповідно до протипожежних вимог
Улаштування внутрішнього протипожежного
водогону, кількість вводів у будівлю, витрати
води на внутрішнє пожежогасіння та кількість

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2 ППБУ

+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2 ППБУ
стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2, пункт 2.1 ППБУ

+
+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ
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№
з/п
1.7.5

1.7.6

Питання, що підлягають перевірці
струмин від пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
Пожежні крани укомплектовані пожежними
рукавами однакового з ними діаметра та
стволами, кнопкою дистанційного запуску
пожежних насосів (за наявності таких насосів), а
також важелем для полегшення відкривання
вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана,
рукавів та ручного пожежного ствола однотипні
Системи
внутрішнього
протипожежного
водопостачання відповідають та експлуатуються
відповідно до протипожежних вимог та норм

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ

+

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ

1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки
та первинних засобів пожежогасіння
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

На підприємстві створено у разі потреби
відповідно до встановленого порядку підрозділи
відомчої пожежної охорони та необхідну для їх
функціонування матеріально-технічну базу
З метою проведення заходів із запобігання
виникненню пожеж та організації їх гасіння на
підприємстві створено добровільну пожежну
охорону
Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають
обов'язковому особистому страхуванню (на
випадок загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва), захворювання, одержаних
під час ліквідації пожежі або наслідків аварії),
застраховано відповідно до вимог нормативноправових актів
Територія підприємств, будинки, споруди,
приміщення, технологічні установки забезпечені
первинними
засобами
пожежогасіння:
вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з
водою,
покривалами
з
негорючого
теплоізоляційного
матеріалу,
пожежними
відрами, совковими лопатами, пожежним
інструментом,
які
використовуються
для
локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій
стадії розвитку.
Пожежна
техніка
та
первинні
засоби
пожежогасіння експлуатуються та утримуються
відповідно до вимог та норм

+

стаття 61 КЦЗУ,
Типове положення про ВПО,

+

стаття 63 КЦЗУ,
Порядок функціонування ДПО,
розділ II, пункт 12 ППБУ

+

стаття 63 КЦЗУ,
Порядок функціонування ДПО,
розділ II, пункт 12 ППБУ

+

статті 20, 21 КЦЗУ,
розділ V, глава 3, пункт 3.6 ППБУ
НАПБ Б.01.008-2004,
НАПБ Б.03.001-2004

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ V, глава 3 ППБУ
НАПБ Б.01.008-2004,
НАПБ Б.03.001-2004

1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та
будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт
1.9.1

1.9.2

1.9.3

Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні зварювальних та інших вогневих
робіт відповідають вимогам нормативних
документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні фарбувальних робіт відповідають
вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та
проведенні
будівельно-монтажних
робіт
відповідають вимогам нормативних документів

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ VII, глава 1, ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ VII, глава 2, ППБУ

+

стаття 20 КЦЗУ,
розділ VII, глава 4, ППБУ

Частина ІІ. Забезпечення техногенної безпеки
2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає
планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків
аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій
2.1.1

Наявність розроблених та затверджених наказів,
положень, інструкцій, розпоряджень щодо

+

стаття 20 КЦЗУ,

8
№
з/п

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

Питання, що підлягають перевірці
виконання вимог цивільного захисту та
техногенної безпеки, здійснення контролю за їх
додержанням;
наявність планів заходів для захисту своїх
працівників,
об'єктів господарювання та
довкілля
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру;
наявність положення про об'єктові аварійнорятувальні служби
Спеціальні заходи протиаварійного захисту
відповідно до ПЛАС розроблено
Ведення
журналу
реєстрації
вступного
інструктажу з питань техногенної безпеки
Наявність наказу про організацію роботи штабу з
ліквідації НС
Наявність на суб’єкті господарської діяльності
інформації від органів, що відповідають за дії з
локалізації та ліквідації аварії, про аварійні
ситуації, про відсутність або наявність
внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для об`єкта
Здійснення
планування
та
організації
евакуаційних заходів на випадок загрози або
виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків
укриття персоналу підприємств, установ,
організацій
Інформування органів, що відповідають за дії
щодо локалізації та ліквідації аварії, про аварійні
ситуації,
які
пов'язані
з
небезпечними
речовинами і можуть завдати шкоди життю та
здоров'ю
населення
і
навколишньому
середовищу
Наявність постійно оновлювального запасу
відповідних медичних препаратів, сучасних
антидотів та інших фармацевтичних препаратів,
у тому числі кисню
Наявність фінансування витрат у порядку та
обсягах, необхідних для повного і якісного
забезпечення вимог цивільного захисту
Наявність ідентифікації потенційно небезпечних
об’єктів
Наявність паспорта потенційно небезпечного
об’єкта
Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної
небезпеки суб'єктів господарювання
Наявність
декларування
безпеки
об'єктів
підвищеної небезпеки
Наявність
розробленого
та
погодженого
відповідно до чинних нормативно-правових
актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і
ліквідації аварійних ситуацій та аварій)
Наявність штатних працівників (спеціальні
підрозділ) цивільної оборони (цивільного
захисту) або спеціально призначених осіб з
питань надзвичайних ситуацій
Впровадження вимог розділу інженернотехнічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони)
Наявність планування заходів щодо захисту
персоналу від шкідливого впливу надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
Стан поводження (перевезення, зберігання,
утилізації, захоронення тощо) небезпечних

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування
пункт 3 ПТБ,

підпункт 3.1.1 ПТБ

+

стаття 40 КЦЗУ,
підпункт 4.5.1 ПТБ
стаття 71 КЦЗУ

+
+

стаття 31 КЦЗУ,
підпункт 4.10.1 ПТБ

+
стаття 20, 33 КЦЗУ,
пункт 4.7 ПТБ

+
підпункт 3.1.1 ПТБ

+
підпункт 3.1.1 ПТБ

+
стаття 20 КЦЗУ,
пункт 3.1 ПТБ

+
+
+
+
+
+

пункт 2 Методики ідентифікації
ПНО
пункт
17
Положення
про
паспортизацію ПНО
стаття 9 ЗУ № 2245,
пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
стаття 20 КЦЗУ,
стаття 10 ЗУ № 2245,
пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
стаття 20 КЦЗУ,
стаття 11 ЗУ № 2245
пункт 2 частини ІІ Положення про
ЦО

+

стаття 34 КЦЗУ

+
+
+

стаття 20 КЦЗУ,
підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1,
пункт 3.2 ПТБ
стаття 50 КЦЗУ
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№
з/п
2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

Питання, що підлягають перевірці
хімічних речовин та його відповідність вимогам
нормативних документів
Наявність
документів
щодо
створення
об`єктового штабу з ліквідації надзвичайної
ситуації техногенного та природного характеру
та умов для його роботи
Наявність спеціальної комісії з ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного характеру об'єктового рівня та
розробленої відповідної документації для її
роботи
Наявність
документів
про
проведення
обов’язкового
страхування
цивільної
відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок
пожеж та аварій на об`єктах підвищеної
небезпеки
Наявність Плану реагування на радіаційні аварії
(для об'єктів, які здійснюють практичну
діяльність з радіаційними технологіями) та
врахування заходів захисту на випадок
радіаційних аварій в планах реагування на
надзвичайні ситуації (для об`єктів, що можуть
опинитися у зонах радіаційного забруднення)
Наявність укладеного договору (угоди) про
обов`язкове
обслуговування
державними
аварійно-рятувальними службами (тільки для
об`єктів і територій, визначених у постанові
Кабінету Міністрів України від 04.08.2000
№ 1214)
Готовність до ліквідації радіаційних аварій
згідно з вимогами стандартів, норм і правил
захисту людини від
впливу
іонізуючого
випромінювання,
наявність
режимів
радіаційного
захисту
на
об`єктах,
які
потрапляють у зону можливого радіоактивного
забруднення (для об`єктів, які потрапляють у
зони радіаційного забруднення від АЕС)
Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків
регламентів надання інформації про аварію та
повідомлень
про
надзвичайну
ситуацію,
Інструкції про порядок дій чергового диспетчера
у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і
надзвичайних ситуацій, виконання вимог
техногенної безпеки та посвідчень про
функціональне навчання у сфері цивільного
захисту диспетчерської служби підприємства у
диспетчера об`єктів
Наявність та готовність до використання за
призначенням захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту)
Наявність на захисній споруді документації,
яка підтверджує її відповідність вимогам
техногенної безпеки та цивільного захисту:
Паспорт захисної споруди;
Опис обладнання та майна;
Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних
мереж з вказівкою відключаючих пристроїв;
Журнал перевірки стану захисної споруди;
План захисної споруди із зазначенням
пристроїв для сидіння і лежання та шляхів
евакуації;
План приведення захисної споруди у

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

стаття 71 КЦЗУ

+
стаття 71 КЦЗУ

+
пункт 4.9.5 ПТБ,
пункт 1 Порядку страхування

+
стаття 20 КЦЗУ,
пункт 4.8.4 ПТБ

+
стаття 20 КЦЗУ,
Перелік об’єктів АРС

+
стаття 35 КЦЗУ

+
підпункт 4.4.9 ПТБ

+
+

стаття 32 КЦЗУ,
пункт 4.6 ПТБ

+

стаття 20, 32 КЦЗУ,
підпункт 4.6.5 ПТБ
Інструкція щодо утримання захисних
споруд цивільної оборони у мирний
час

+

+
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№
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

готовність
Інструкції
з
експлуатації
фільтровентиляційного та іншого інженерного
обладнання;
Правила
користування
приладами
(копіюються або використовуються формуляри
приладів);
Журнал експлуатації фільтровентиляційного
обладнання;
Інструкція з обслуговування ДЕС;
Інструкція заходів безпеки при експлуатації
ДЕС;
Журнал обліку роботи ДЕС;
Журнал результатів оглядів та контрольних
перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ70, приладів регенерації і підпору повітря;
Формуляр фільтровентиляційного агрегату;
Порядок провітрювання захисної споруди;
Щорічний акт огляду санепідстанцією
ємностей для питної води;
Експлуатаційні
схеми
систем
життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і
каналізації, електропостачання) з вказівкою
вимикаючих пристроїв;
Список сигналів оповіщення цивільної
оборони;
Список
телефонів
міста,
району,
підприємства;
Щоквартальна довідка про перевірку захисної
споруди на герметичність;
Правила поведінки у захисній споруді;
Список особового складу формування з
обслуговування споруди, його функціональні
обов'язки і дії за сигналами і командами
цивільної оборони;
Інструкції
щодо
використання
засобів
індивідуального захисту;
Проектна
документація
пристосування
захисної
споруди
для
використання
у
господарських, культурних та побутових
потребах

2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у
разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Наявність інформаційно-довідкових куточків
щодо дій персоналу об`єкта у разі виникнення
надзвичайних ситуацій або інших нестандартних
подій у побуті
Наявність посвідчення встановленого зразка про
проходження
функціонального
навчання
відповідними категоріями осіб
Наявність розпорядчого акта про проведення
занять за тематикою спеціальних програм
підготовки населення на підприємствах, в
установах і організаціях на рік та його
відповідність вимогам нормативно-правових
документів
Наявність
розроблених
і
затверджених
положень підприємства про навчання з питань
охорони
праці,
а
також
формування плану-графіка проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці, з
якими мають бути ознайомлені працівники
Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі

стаття 40 КЦЗУ

+
+

п. 10, дод. 1 Порядок проведення
навчання
стаття 39 КЦЗУ,

+

підпункт 4.5.2 ПТБ

стаття 40 КЦЗУ

+
+

стаття 71 КЦЗУ
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№
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

виникнення надзвичайної ситуації на інших
об'єктах і територіях

2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Наявність документів з організації видачі засобів
індивідуального
захисту
працівникам
та
особовому складу невоєнізованих формувань
цивільної оборони (цивільного захисту)
Технічний стан засобів радіаційного та хімічного
захисту задовільний. Терміни використання
засобів індивідуального захисту дотримуються
Стан обладнання та утримання пунктів видачі
засобів радіаційного та хімічного захисту
відповідає вимогам нормативних документів
Готовність до виконання покладених на них
завдань адміністрації пунктів видачі засобів
радіаційного та хімічного захисту

ст. 20, 35 КЦЗУ

+

пункт 1 Порядку забезпечення

+
+
+

ст. 20, 35 КЦЗУ,
пункт 4.3 ПТБ,
пункт 14 Порядку забезпечення
стаття 35 КЦЗУ,
пункт 4.3 ПТБ
стаття 20 КЦЗУ,
пункт 4.3 ПТБ,
пункт 13 Порядок забезпечення

2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об’єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної
ситуації
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4.

Наявність на об`єктах підвищеної небезпеки
об’єктових
матеріальних
резервів
для
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру і їх
наслідків
Упровадження системи раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
у разі їх виникнення, її експлуатація та
обслуговування
відповідно
до
вимог
нормативних документів та технічний стан
Наявність покажчиків (попереджувальні знаки,
інформаційні табло тощо) для інформування
населення
про
небезпеку
у
будинках
підприємства та на території, яка безпосередньо
загрожує населенню, від потенційно небезпечних
об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та
небезпечних територій
Відповідність заходів техногенної безпеки на
об’єктах
різного
призначення
вимогам
нормативних документів

стаття. 35 КЦЗУ,

+

пункт 4.2 ПТБ,
пункт 4 Порядок створення
матеріальних резервів
стаття 53 КЦЗУ

+
стаття 31 КЦЗУ,
підпункт 4.4.13 ПТБ

+
стаття 20, 50 КЦЗУ,
розділ 4 ПТБ

+

2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил
2.5.1

2.5.2

2.5.3

Готовність органів управління, аварійнорятувальних служб та інших аварійних сил
реагування, диспетчерських служб об`єктів до
дій при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
Наявність створеної відповідно до законодавства
аварійно-рятувальної
служби,
аварійнорятувальної техніки та необхідної для їх
функціонування матеріально-технічної бази
Наявність впроваджених
засобів зв'язку та
іншого обладнання, необхідного для роботи
аварійно-рятувальних служб та інших аварійних
сил реагування, диспетчерських служб, їх
утримання у робочому стані і використання за
призначенням

стаття 23 КЦЗУ,
пункт 3.3 ПТБ,
пункт 2.5 Порядку атестації АРС

+
+

ст.23 КЦЗУ,
пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12
ПТБ
ст. 23 КЦЗУ,
підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

+

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«Ні»
«НВ» – не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об’єкта,
що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об’єкті.
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Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом
ДСНС України під час здійснення перевірки

№
з/п

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

1

стаття 20,
розділ II, пункт 8

КЦЗУ
ППБУ

2

пункт 2

3

статті 20, 21,
розділ V, глава 3,
пункт 3.6
стаття 20,
розділ III, глава 2,
пункт 2.5
стаття 40

Методики
ідентифікації
ПНО
КЦЗУ
ППБУ

4
5

стаття 20,
розділ V, глава 3

6

Детальний опис виявленого порушення

Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечені
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".
Не проведена ідентифікація обєкта
Пожежний щит не доукомплектований протипожежним інвентарем

КЦЗУ
ППБУ

Дерев’яні конструкції горищного приміщення НВК не оброблені вогнезахисним
розчином

КЦЗУ

Не поновлені інформаційно-довідковий куточок щодо дій персоналу об`єкта у
разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у
побуті
Вогнегасники не розміщенні шляхом навішування на вертикальні конструкції
на висоті не більше 1,5 м від нижнього торця вогнегасника до краю підлоги та
достатній відстані від дверей для повного відчинення їх

КЦЗУ
ППБУ НАПБ
Б.01.0082004,НАПБ
Б.03.001-2004

* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі
«Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання,
передбачені актом перевірки».

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання)
№
з/п
1

2

3

4

Питання, що підлягають контролю з боку
суб’єкта господарювання
Про проведення планової перевірки суб’єкт
господарювання письмово попереджено не менше
ніж за 10 календарних днів до її початку
Посвідчення на проведення перевірки та службові
посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих,
пред’явлено
Копію посвідчення на перевірку надано

Перед початком здійснення перевірки
перевіряючими внесено запис про перевірку до
відповідного журналу суб’єкта господарювання

Так

Ні

НВ

+

+

+

+

НП

Нормативне
обґрунтування
частина 4 статті 5
ЗУ № 877
частина 5 статті 7,
стаття 10 ЗУ
№ 877
частина 5 статті 7,
абзаци третій та
шостий статті 10
ЗУ № 877
частина 12 статті
4 ЗУ № 877,
наказ № 18

13
5

(за його наявності)
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися
лише ті питання, необхідність перевірки яких
стала підставою для її здійснення. У посвідченні
на здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої
перевірки

+

частина 1 статті 6
ЗУ № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та
складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

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

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають
питання, передбачені цим актом перевірки
№
з/п

Позначення
нормативноправового акта

А
1

1

1.1

КЦЗУ

1.2

ЗУ № 877

1.3

ЗУ № 2245

1.4

ЗУ № 15/98

2
2.1

Ступінь ризику
ТтаПБ

2.3

Типове положення
про ВПО
Порядок
функціонування
ДПО

2.4

Порядок
страхування

2.5

Порядок
забезпечення

2.6

Перелік об’єктів
АРС

2.7

Порядок створення

2.2

Затверджено
вид нормативнодата та номер
Назва нормативно-правового акта
правового акта та назва
нормативнооргану
правового акта
2
3
4
Закони України
«Кодекс цивільного захисту
України»
«Про правові засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»
«Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Кодекс

Закон України

Від 18.01.2001 №
2245 – III

«Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання»

Закон України

Від 14.01.1998
№ 15/98 – ВР

Закон України

Постанови Кабінету Міністрів України
Критерії, за якими оцінюється Постанова Кабінету
ступінь ризику від провадження Міністрів України
господарської
діяльності
та
визначається
періодичність
здійснення
планових
заходів
державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної
безпеки
Типове положення про відомчу Постанова Кабінету
пожежну охорону
Міністрів України
Порядок
функціонування Постанова Кабінету
добровільної пожежної охорони
Міністрів України
Порядок і правила проведення
обов'язкового страхування цивільної
відповідальності
суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти, господарська діяльність на
яких може призвести до аварій
екологічного
і
санітарноепідеміологічного характеру
Порядок забезпечення населення і
особового складу невоєнізованих
формувань засобами радіаційного та
хімічного захисту
Перелік об'єктів та окремих
територій, які підлягають
постійному та обов'язковому на
договірній основі обслуговуванню
державними аварійно-рятувальними
службами
Порядок створення і використання

Від 02.10.2012
№ 5403 – VI
Від 05.04.2007 №
877 – V

Від 29.02.2012 №
306

Від 09.01.2014 №
5
Від 17.07.2013 №
564

Постанова Кабінету
Міністрів України

Від 16.11.2002 №
1788

Постанова Кабінету
Міністрів України

Від 19.08.2002 №
1200

Постанова Кабінету
Міністрів України

Від
04.08.2000
№ 1214

Постанова Кабінету

Від 29.03.2001 №

15
матеріальних
резервів

2.8

Порядок
проведення
навчання

2.9

Порядок
ідентифікації та
декларування ОПН

3
3.1

НАПБ Б.03.0012004

матеріальних
резервів
для
запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків
Про
затвердження
порядку
проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана
з
організацією
і
здійсненням заходів з питань
цивільного захисту
Порядок ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної небезпеки

Міністрів України

308

Постанова Кабінету
Міністрів України

Від 23.11.2013
ПКМУ № 819

Постанова Кабінету
Міністрів України

Від
11.07.2002
956

Нормативно-правові акти міністерства
Типові норми належності
Наказ МНС України
вогнегасників

3.2

ППБУ

Правила пожежної безпеки в
Україні

Наказ МВС України

3.3

НАПБ Б.01.0082004

Правила експлуатації вогнегасників

Наказ МНС України

3.4

Типове положення
про ПТК

Типове положення про пожежнотехнічну комісію

Наказ МНС України

3.5

Методика
ідентифікації ПНО

Методика ідентифікації потенційно
небезпечних об'єктів

Наказ МНС України

3.6

Правила
улаштування
СРВНС

Наказ МНС України

3.7

Правила охорони
життя на ВО

Правила улаштування, експлуатації
та технічного обслуговування
систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх
виникнення
Правила охорони життя людей на
водних об’єктах України

3.8

ПТБ

Правила техногенної безпеки у
сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях,

Наказ МНС України

Наказ МНС України

№

Від 02.04.2004
№151,
зареєстрований у
Мін’юсті України
29.04.2004 за №
554/9153
Від 30.12.2014
№1417,
зареєстрований у
Мін’юсті України
05.03.2015 за №
252/26697
Від 02.04.2004
№152,
зареєстрований у
Мін’юсті України
29.04.2004 за №
555/9154
Від 20.05.2009
№347,
зареєстрований у
Мін’юсті України
20.07.2009 за №
658/16674
Від 23.02.2006 №
98,
зареєстрований у
Мін’юсті України
20.03.2006 за №
286/12160
Від 15.05.2006 №
288,
зареєстрований у
Мін’юсті України
05.07.2006 за №
785/12659
Від 03.12.2001 №
272,
зареєстрований у
Мін’юсті України
01.02.2002 за №
95/6383
Від 15.08.2007 №
557,
зареєстрований у

16
установах та на небезпечних
територіях
3.9

Порядок атестації
АРС

Порядок атестації аварійнорятувальних служб та рятувальників

Наказ МНС України

3.10

Інструкція
щодо утримання
захисних споруд

Інструкція
щодо утримання захисних споруд
цивільної оборони у мирний час

Наказ МНС України

Мін’юсті України
03.09.2007 за №
1006/14273
Від 19.06.2003 №
201,
зареєстрований у
Мін’юсті України
24.07.2003 за №
640/7961
Від 09.10.2006
Наказ №653,
зареєстрований у
Мін’юсті України
02.10.2006 за №
1180/13054

