ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Індустріальний районний відділ у м. Харкові
п
р
.
М
Акт оN 28
складений за результатами проведенняс планової позапланової перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання квимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенноїота пожежної безпеки
в
Харківська ЗОШ №40 I-III ступень
ХМР Харківської області
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарюванняс- юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичноїьособи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
к
и
ідентифікаційний код юридичної особи 24481106
й податків фізичної особи - підприємця, або серія
або реєстраційний номер облікової картки платника
,
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

2
7
м
9 номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання,
.,
Перевірено: Харківська ЗОШ №40 I-III
ступень ХМР Харківської області

орган)

,

бульвар Ів. Каркача,
22-А; 6.
Х
м
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування )
а.
_____________________________________________________________________________________
р
Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням
значення прийнятного ризику від
Х
к
провадження господарської діяльності у сфері техногенної
та
пожежної
безпеки __-____
а
і
Загальна інформація про
р проведення перевірки:
в
Розпорядчий документ щодо здійснюваноїкперевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 26.03.2018 року N 84 , виданий Індустріальним
РВ у м.
+ планова;
,і
Харкові ГУ ДСНС України у Хар. Області
позапланова
в
Посвідчення на перевірку від 10.04.2018 року N 37б,
Строк проведення перевірки
у
6
Початок перевірки
Завершення перевірки
л1
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00
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00
ь
число місяць
рік
години хвилини 0 число місяць
рік
години
хвилини
8 у проведенні перевірки:
Особи, які беруть участьв
а9 органу:
Посадові особи ДСНС України або її територіального
р, ГУ ДСНС України у Харківській області
Провідний інспектор Індустріального РВ у м. Харкові
Ушаков Віталій Леонідович (посада, прізвище, ім'я та по батькові).
т
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання
(об'єкта перевірки) / фізична особа
І
е
підприємець: зав. господарства Козирь М. Л., директор
Рябенька О. І.
в
(посада, прізвище,лім'я та по батькові),
ф.
Інші особи:___________________________________________________________________
(посада, прізвище, аім'я та по батькові)
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Дані про останню перевірку:
Планова
не було взагалі
+ була у період з
по
Акт перевірки від
N
Розпорядчий документ від
N
виконаний
, не виконаний

Позапланова

не було взагалі
+ була у період з 11.12.2017
по 12.12.2017
Акт перевірки від 12.12.2017 N 137
Розпорядчий документ від 12.12.2017
N 130 виконаний
, не виконаний +
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
N з/п
Питання, що підлягають перевірці
Так Ні НВ НП
Нормативне
обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
1.1 Наявність на об'єкті розпорядчих
+
пункти 2 - 8, 10 розділу II
документів та інформаційних покажчиків з
ППБУ
питань пожежної безпеки
1.2 На підприємстві створено СПБ
+
пункт 14 розділу II ППБУ
1.3 На підприємстві створено добровільну
+
пункт 12 розділу II ППБУ
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної
+
пункти 17 - 19 розділу II
безпеки та проведення виховної роботи,
ППБУ
спрямованої на запобігання пожежам
+
пункт 9 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
+
пункт 11 розділу II ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками
об'єкта встановленого протипожежного режиму
+
пункти 2, 4, 5 статті 57
4. Наявність декларації відповідності
КЦЗУ
матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
+
пункти 15, 16, 20 розділу
5. Проведено інструктажі та проходження
II ППБУ
навчання з питань пожежної безпеки
пункти 1.1 - 1.21 глави 1
6. Забезпечено протипожежний стан утримання +
розділу III ППБУ
території
пункти 2.1 - 2.22 глави 2
7. Забезпечено протипожежний стан утримання +
розділу III ППБУ
будівель, приміщень та споруд
пункти 2.23 - 2.37 глави 2
8. Забезпечено протипожежний стан утримання +
розділу III ППБУ
шляхів евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливість їх
+
пункти 1.1 - 1.24 глави 1
застосування, монтаж, наладка та
розділу IV ППБУ
експлуатація) відповідають вимогам
нормативних документів
9.2 Системи опалення та теплові мережі
+
пункти 2.1 - 2.18 глави 2
відповідають протипожежним вимогам
розділу IV ППБУ
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів

Системи вентиляції і кондиціонування
+
пункти 2.18 - 2.27 глави 2
повітря відповідають протипожежним
розділу IV ППБУ
вимогам норм
9.4 Газове обладнання відповідає
+
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
протипожежним вимогам норм
розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення
+
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
відповідають та експлуатуються відповідно
розділу IV ППБУ
до вимог протипожежних норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані
+
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами
розділу V ППБУ
протипожежного захисту (системами
пожежної сигналізації, автоматичними
системами пожежогасіння, системами
оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
централізованого пожежного
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог
+
пункт 1.4 глави 1 розділу
нормативно-правових актів.
V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
+
пункти 2.1, 2.3 глави 2
водопостачання, насосні станції
розділу V ППБУ
відповідають та експлуатуються відповідно
до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього +
пункт 2.2 глави 2 розділу
протипожежного водогону, кількість вводів
V ППБУ
у будівлю, витрати води на внутрішнє
пожежогасіння та кількість струмин від
пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
+
пункт 7 розділу I,пункт
12. Наявність та утримання підрозділів
12 розділу II,пункти 3.1 добровільної, відомчої та місцевої пожежної
3.26 глави 3 розділу V
охорони, пожежної техніки та первинних засобів
ППБУ, статті 61 - 63
пожежогасіння
КЦЗУ
+
пункти 8.1.1 - 8.5.18
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час
НАПБ В.01.057-2006/200
збирання, переробки та зберігання зернових і
грубих кормів
+
розділ VII ППБУ
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час
проведення вогневих, фарбувальних та
будівельно-монтажних робіт
14.1 Нове будівництво, реконструкція,
+
пункт 21 розділу II ППБУ
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
+
пункти 1.1 - 1.5 глави 1
проведенні зварювальних та інших
розділу VII ППБУ
вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
9.3

14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
+
пункти 2.1 - 2.28 глави 2
проведенні фарбувальних робіт
розділу VII ППБУ
відповідають вимогам нормативних
документів
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
+
пункти 3.1 - 3.9 глави 3
проведенні робот з мастиками, клеями та
розділу VII ППБУ
іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та
+
пункти 4.1 - 4.48 глави 4
проведенні будівельно-монтажних робіт
розділу VII ППБУ
відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
застосування пожежно-технічної
2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
класифікації відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
обмеження поширення пожежі між
3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
будинками відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
обмеження поширення пожежі в
4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
будинках відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
забезпечення безпечної евакуації
5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
людей відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
забезпечення гасіння пожежі та
6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
проведення пожежно-рятувальних
робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у
+
пункт 2 частини першої
проектній документації щодо
статті 67 КЦЗУ, пункти
основних інженерно-технічних
7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
засобів захисту від пожежі
відповідають вимогам нормативних
документів
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій
+
пункти 1 - 4 Переліку
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів
об'єктів, що належать
на об'єктах, проектування яких здійснюється з
суб'єктам
урахуванням інженерно-технічних заходів
господарювання,
цивільного захисту
проектування яких
здійснюється з
урахуванням вимог
інженерно-технічних

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної
небезпеки

+

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки

+

4. Проведено обов'язкового страхування
цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання

+

5. Розроблено планів локалізації та ліквідації
наслідків аварій на об'єктах підвищеної
небезпеки

+

6. Забезпечено працівників об'єкта засобами
колективного та індивідуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі
виникнення аварії
8. Організація та забезпечення евакуаційних
заходів

+

+

пункт 4 частини першої
статті 20 КЦЗУ, частина 9
статті 33 КЦЗУ
пункт 5 частини першої
статті 20,стаття 26
КЦЗУ,пункт 3 ПКМУ N
787

+

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

+

11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної безпеки

+

+

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з +
питань цивільного захисту

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'єктів господарювання

заходів цивільного
захисту,ПКМУ N 6,
підпункт 1.9 ДБН В.1.2-42006
пункт 3 Порядку
ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної
небезпеки, ПКМУ N 956
пункт 9 частини першої
статті 20 КЦЗУ, Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки ПКМУ N 956
пункт 1 Порядку
проведення обов'язкового
страхування цивільної
відповідальності,ПКМУ
N 1788,пункт 4.9.5 ПТБ
пункт 10 частини першої
статті 20,пункт 2 частини
першої статті 130
КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N
2245
пункт 2 частини першої
статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N
1200, пункти 4.3,4.6 ПТБ
пункт 3 частини першої
статті 20 КЦЗУ

+

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

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 ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

+

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

+

+

+

стаття 32, пункти 15, 16
частини першої статті 20
КЦЗУ, наказ МНС N
653, пункт 24 ПКМУ N
253
пункт 18 частини першої
статті 20 КЦЗУ, стаття 98
КЦЗУ, абзац
шостий пункту 4 Порядку
створення і використання
матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій
техногенного і
природного характеру та
їх наслідків, ПКМУ N 308
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил
охорони життя людей на
водних об'єктах

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

N
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

ОПИС
виявлених порушень
Нормативно-правовий акт, вимоги
Детальний опис виявленого порушення
якого порушено
реквізити норми
позначення
(пункт, стаття)
нормативноправового акта
Розділ III,
Не проведено вогнезахисне обробляння
Глава 2,
ППБУ
дерев'яних конструкцій горища будівлі.
пункт 2.5
Розділ V,
ППБУ
 Приміщення
не
обладнані
системами
глава 1,
протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5пункт 1.2
56:2014 «Системи протипожежного захисту»
Розділ III,
ППБУ
На першому поверсі на вікнах встановлені глухі
Глава 2,
ґрати.
пункт 2.16.
розділ III, глава 2,
ППБУ
Відсутні двері сходових кліток.
пункт 2.37
розділу III, глави 2,
пункт 2.23,

ППБУ

Евакуаційні виходи сходових кліток не
відповідають інженерним та планувальним

OIIHC
BHHBJICHHX nopymCHb

N

HopMaTHBHO-npaBOBHB aKT, BHMOrH

1/n

HKoro no pymeuo
peKBbHTH HOpMH

D03Ha"lfCHHH

(nyHKT, ,cTaTTH)

HOpMaTHBHO-

'

1.

2.

.

,ll;eTaJibHHB ODHC BDHBJICHoro nopymeHHH

npauosoro aKTa

Po3,z:i:m III,
rnaaa 2,
II)'HKT 2.5
Po3.ntn V,
rnaaa 1,
IIYffKT 1.2

TITIEY

He rrpoae,z:i:eHo aorne3axHcHe o6po6JUIHIDI
,nepea'.SIHHX KOHCTJ)yi<U:iii ropm:n;a 6y.niani.

TITIEY

IlpHMim;eHH.SI

He

o6na,z:i;HaHi

CHCTeMaMH

rrpOTHIIO)Ke)l<HOro 3axHCTY ai,z:i:rroai,nHO .no

B.2.5-56:2014

«CHcTeMH

IlliH

IIDOTHIIO)Ke:>KHoro

3axHCTV»

3.
4.

TITIEY

Po3,z:i:in III,
rnaaa2,
II)'HKT 2.16.
po3,nin III, rnaaa 2,
II)'HKT 2 .3 7

Ha rrepmoMy rroaepci
rnyxi rpan1.

TITIEY

Bi.nCYTHi ,naepi CXO,l(OBHX KJiiTOK.

5.
p03,niny III, rnaaH 2,
II)'HKT 2.23,
6.

t
rr.4.3, 4,6, CT. 20

Ha BiKHax BCTaHOBJieHi

TITIEY

TIKMY 1200,
KQ3Y

[EaaKyau;iifHi BHXO.D:H CXO,l(OBHX KJilTOK He
ai.nrroai,z:i:ruoTb iH)KeHepHHM Ta IIJiaHYBaJibHHM
pimeHH.SIM ii YMOBaM OCBlTJieHH.SI 3ri,z:i:Ho 3
iHOPMOBaHOIO BHMOfOIO. (,l(aepi BHxo,niB cxo.nia
He o6na,z:i;HaHi IIpHC'fl)O.SIMH ,l(JUI CaM03a~nrneHH.SI).
He 3a6e3rreqeHo YTPHMaHH.SI y crrpaaHoMy CTaHi
3aco6ia D;HBiJibHOro 3axHczy. (He rrpoae,neHo
~rnrrpo6yaaHH.SI rrpoTHra3iB He pi,nme 1-ro pa3y Ha
~pOKH).

IIEPEJIIK
DHTaHb IIJ.OJJ;O 3JJ;iHCHCHHH KOHTpOJIIO 3a JJ;iHMH (6e1JJ;iHJILHiCTIO) nocaJJ;OBHX oci6,
ynoBHOBameHHX Ha 3JJ;iu:CHCHHH nepeBipKH
1

(3aTIOBHl0€TbC~ BHKJilOqHO KepiBHHKOM cy6 CKTa rocno.n:ap10BaHM a6o ynoBHOBa)KeHOIO HMM oco6010)

N

IluTaHHH, m.o niJJ;JIHra10T1> KOHTpoJiro 1 6oKY

1/n

c 6' £KTa rocnoJJ;a IOBaHHH

1

po rrpoa~.neHH.SI rrnaHoaoY rrepeaipKH cy6'€KTa
ocrro,napIOBaHH.SI IIHCbMOBO rrorrepe,n)KeHo He
eHme Hi)K 3a 10 KaJieH,napHHX ,nHiB .no ii

. /

ocai,nqewrn Ha rrpoae.neHH.SI rrepeaipKH Ta
ny)K6oai rrocai,nqeHIDI, m;o 3acai,z:i:qyt0Tb oci6,
o rrpoBOMTb rrepeaipKy, rrpe,z:i:'.SianeHo

V

2

3

.

.

TaK

V

.

OIIlIO IIOCB1,z:i:qeHH.SI Ha rrepealpKy HMaHO

V

4

epe.n rroqaTKOM 3.l(iHCHeHH.SI rrepeaipKH
co6aMH, ko 3.l(iiiCHIOIOTb rre eai KY BHeceHO

Hi

HB

HII

5

anHc rrpo rrepeBipKy ,no Bi,nrroBi,nHoro :>KypHarry
6'eKTa rocrro,na IOBaHHH (3a iioro HruIBHOCTi)
i,n -.:me I1()3aIIJiaHOB01 rrepeBipKH 31HCOBYBa.JIHCH
HIIIe Ti IlHTaHHH, Heo6xi,nHiCTb rrepeBipKH HKHX
Tarra rri,ncTaBOIO ,ZJ;JIH ff 3,ZJ;i:iiCHeHHH. Y
OCBi,nqeHHi Ha 3,niiicHeHHH I103aITJiaHOBOl
epeBipKH.3a3HaqeHO IlHTaHHH, mo€ rri,ncTaBOIO
3,niiicHeHHH TaKOl rre eBipKH

IIOHCHCHHH, 3flyBa~eHHH a6o 3anepe-..eHHH Ill;O,!J,O npOBC,!J,CHOi nepesipKH Ta CKJia,!J,eHOI'O

.

'

aKTa neoeBIDKH

.N'!!

Onuc noacueub, 3ayeIDKeHb a6o 3anepe11eub

3/n

-

":>

--

-

Ueii aKT rrepeBipKH CKJia,ZJ;eHO y )];BOX rrpHMipHHKaX, O,ZJ;HH 3 HKHX BpyqaeTbCH KepiBHHKY
(BrracHHKY) cy6'eKTa rocrro,napIOBaHHH a6o yrroBHOBIDKeHi:ii HHM oco6i, a ,npyrHii- 3a.JIHIIIa€TbCH
B opraHi .D:CHC YKpatHH, rroca,noBi oco6H »Koro 3,niiicHIOBa.JIH 3axi,n ,nep)KaBHoro HarIDI,ny
(KOHTPOJIIO).
IlmIIHCH oci6, HKi 6paJIH yqacTb y nepeBipu.i

Iloca,noBi oco6H .D:CHC Y Kpa'ittH:
npoai,nHHli iHcrreKTOP'
lH,nycrpiarrbHoro PB y
M. XapKoBi ry .D:CHC YKpatHH y XI

YmaKoB BiTarriii JleoHi,noBJfq

•

(rroca,na)
Iloca,noBi rn/a6o yrroBHOBa)KeHi
oco6H cy6'eKTa
rocno,nap10BaHH», iHini oco6H,
rrpHcyrni rri,n qac 3,niijcHeHH»
3axo,ny:
.

(ni,nrrHc)

~ t.?Cj()UL- ~.4-"0
(noca,na)

th&/~£ ~Jout ~ ¥D

<T;

I

LoPf

__

(rroca,na)
IlpHMipHHK I.J;bOro aKTa nepeaipKH OTPHMaHO

(nphBHme, iM'» Ta no 6aTbKOBi)

_____;:@
. .c'""rri~.,[(~::;_IUI-.
---.----

(ni.nrrHc)
(rrphm1me, iM'.SI Ta no 6aTbKOBi)
",21" ~~ 201/' poKy

~

5Jli,

9~~~
t ? ~ #~~~

(noca,na)
(nfurr~
(nphaHme, iM'» Ta no 6aTbKOBi)
Bi;:i:MiTKa rrpo Bi.D:MOBY rri.nrrHCaHHWOTPHMaHHH (Heo6xi.D:He rri,nKpeCJIHTH) IlOCa,ZJ;OBHMH m/a6o
yrrOBHOBa)KeHHMH
oco6aMH
cy6'eKTa
rocrro.napIOBaHHH
UbOro
aKTa
rrepeaipKH

y BHITMKY HruIBHOCTi B aKTi Bi.D:OMOCTeii, mo CTaHOBJUITb crry)K60BY a6o .nep)KaBHY TaE:MHHI.J;IO,
ROMY MO)Ke 6yrH rrpHCBOE:HO Bi.nrroai,nHHli rpmp CeKpeTHOCTi a6o o6Me)KeHHH ,[(OCTyrry.

IlpmuiTKa.

IIEPEJIIK
HOpMaTHBHO-IIpaBOBHX aKTiB Ta HOpMaTHBHHX ,!J,OKYMCHTiB, BmIIOBmHO ,!J,O HKHX
CKJia,!J,eHO ne eJiiK IIHTaHb m;o,no npOBC,!J,CHHH nepesi KH

N 1/n

3aTse ,!J,~eHo

2.3 ПКМУ N 5
2.4 ПКМУ N 564
2.5 ПКМУ N 1788

2.6 ПКМУ N 1200

2.7 ПКМУ N 1214

2.8 ПКМУ N 308

2.9 ПКМУ N 443

2.10 ПКМУ N 444
2.11 ПКМУ N 787

техногенної та пожежної
безпеки
Типове положення про відомчу Постанова Кабінету
пожежну охорону
Міністрів України
Порядок функціонування
Постанова Кабінету
добровільної пожежної
Міністрів України
охорони
Порядок і правила проведення Постанова Кабінету
обов'язкового страхування
Міністрів України
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
Постанова Кабінету
населення і працівників
Міністрів України
формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту
засобами індивідуального
захисту, приладами радіаційної
та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного
контролю
Перелік об'єктів та окремих
Постанова Кабінету
територій, які підлягають
Міністрів України
постійному та обов'язковому на
договірній основі
обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними
службами
Порядок створення і
Постанова Кабінету
використання матеріальних
Міністрів України
резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та їх
наслідків
Порядок підготовки до дій за Постанова Кабінету
призначенням органів
Міністрів України
управління та сил цивільного
захисту
Порядок здійснення навчання Постанова Кабінету
населення діям у надзвичайних Міністрів України
ситуаціях
Порядок утворення, завдання Постанова Кабінету
та функції формувань
Міністрів України
цивільного захисту

від 09 січня 2014
р. N 5
від 17 липня 2013
р. N 564
від 16 листопада
2002 р. N 1788

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

2.12 ПКМУ N 253

2.13 ПКМУ N 11
2.14 ПКМУ N 6

2.15 ПКМУ N 729

2.16 ПКМУ N 841

Порядок використання
Постанова Кабінету
захисних споруд цивільного
Міністрів України
захисту (цивільної оборони)
для господарських, культурних
та побутових потреб
Положення про єдину
Постанова Кабінету
державну систему цивільного Міністрів України
захисту
Про затвердження переліку
Постанова Кабінету
об'єктів, що належать суб'єктам Міністрів України
господарювання, проектування
яких здійснюється з
урахуванням вимог інженернотехнічних заходів цивільного
захисту
Порядок організації та
Постанова Кабінету
проведення професійної
Міністрів України
підготовки, підвищення
кваліфікації основних
працівників професійних
аварійно-рятувальних служб
Про затвердження Порядку
Постанова Кабінету
проведення евакуації у разі
Міністрів України
загрози виникнення або
виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи
3
3.1 НАПБ Б.03.001- Типові норми належності
Наказ МНС України
2004
вогнегасників

3.2 ППБУ

Правила пожежної безпеки в
Україні

Наказ МВС України

3.3 Правила
улаштування
систем раннього
виявлення

Правила улаштування,
Наказ МНС України
експлуатації та технічного
обслуговування систем
раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх
виникнення
3.4 Правила охорони Правила охорони життя людей Наказ МНС України
життя людей на на водних об'єктах України
водних об'єктах
3.5 ПТБ

Правила техногенної безпеки у Наказ МНС України
сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях,
установах та на небезпечних
територіях

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,
зареєстрований у
Мін'юсті України 29
квітня 2004 р. за N
554/9153
від 30 грудня 2014 р.
N 1417,
зареєстрований у
Мін'юсті України 05
березня 2015 р. за N
252/26697
від 15 травня 2006 р.
N 288,
зареєстрований у
Мін'юсті України 05
липня 2006 р. за N
785/12659

від 03 грудня 2001 р.
N 272,
зареєстрований у
Мін'юсті України 01
лютого 2002 р. за N
95/6383
від 15 серпня 2007 р.
N 557,
зареєстрований у
Мін'юсті України 03
вересня 2007 р. за N
1006/14273

3.6 Методика
прогнозування
ХНО
3.7 Методика
спостережень

3.8 Інструкція з
тривалого
зберігання

Методика прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин
при аваріях на промислових
об'єктах і транспорті
Методика спостережень щодо
оцінки радіаційної та хімічної
обстановки

Наказ МНС
Мінагрополітики,
Мінекономіки,
Мінекології
Наказ МНС України

Інструкція з тривалого
Наказ МНС України
зберігання засобів радіаційного
та хімічного захисту

3.9 Інструкція щодо Інструкція щодо утримання
утримання
захисних споруд цивільної
захисних споруд оборони у мирний час

Наказ МНС України

3.10 Правила надання Правила надання технічних
технічних умов умов до інженерного
забезпечення об'єкта
будівництва щодо пожежної та
техногенної безпеки
3.11 План реагування План реагування на радіаційні
на радіаційні
аварії
аварії

Наказ Міністерства
оборони України

Наказ
Держатомрегулювання,
МНС

від 27 березня 2001 р.
N 73/82/64/122,
зареєстрований у
Мін'юсті України 10
квітня 2001 р. за N
326/5517
від 06 серпня 2002 р.
N 186,
зареєстрований у
Мін'юсті України 29
серпня 2002 р. за N
708/6996
від 16 грудня 2002 р.
N 330,
зареєстрований у
Мін'юсті України 04
березня 2003 р. за N
179/7500
від 9 жовтня 2006 р.
N 653,
зареєстрований у
Мін'юсті України 02
листопада 2006 р. за
N 1180/13054
від 14 листопада 2013
р. N 771,
зареєстрований у
Мін'юсті України 22
листопада 2013 р. за
N 1988/24520
від 17 травня 2004 р.
N 87/211,
зареєстрований у
Мін'юсті України 10
червня 2004 р. за N
720/9319
від 03 грудня 2002 р.
N 88

3.12 ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми.
Наказ Держбуду
Захист від пожежі. Пожежна України
безпека об'єктів будівництва
3.13 ДБН В.1.2-4-2006 Державні будівельні норми.
Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 р.
N 274
Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної
оборони)

