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складений за результатами проведення планово'! (позаплановоі) перевірки щодо
додержання суб'ектом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенно’і та пожежно’і безпеки

ПрАТ «УКРАІНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»
(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

[3]Ю][2][8] [9] [б] 0 Ш

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, місто Харків, проспект Правди, 7, квартира 264
(місцезнаходження/місце проживання суб'екта господарювання, номер телефону, факсу та
адреса електронноі пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення ПрАТ «УКРАІНСЬКА ПИВНА
КОМПАНІЯ», за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул.
Соборна, 101/2.
(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
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Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваноі перевірки

Тип здійснюваноі
перевірки

Наказ в і д Ш Ш Ш 4 Ш И Ш И J f i D □ □ Ш И , виданий Головним
управлінням ДСНС Украіни у Харківській області.
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Завершення перевірки
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Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС Украіни або и територіального органу:
Провідний інспектор відділу запобігання НС Харківського РУ ГУ ДСНС Украіни
(найменування органу ДСНС Украіни)

у 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
Керівник проекту ПрАТ «УКРАІНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» Топольницький
Сергій Олександрович
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

інші особи:
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Планова
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ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
N з/п
Питання, що підлягають перевірці
Так Ні НВ НП Нормативне обгрунтування
Частина I. Забезпечення пожежноі безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежноі безпеки
пункти 2 - 8, 10 розділу II
1.1 Наявність на об’екті розпорядчих
+
документів та інформаційних покажчиків
ППБУ
з питань пожежноі безпеки
+
1.2 На підприемстві створено СПБ
пункт 14 розділу II ППБУ
1.3 На підприемстві створено добровільну
пункт 12 розділу II ППБУ
+
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежноі
пункти 17 - 19 розділу II
+
безпеки та проведення виховноі роботи,
ППБУ
спрямованоі на запобігання пожежам
2. У будівництві та на виробництві
пункт 9 розділу II ППБУ
застосовуються матеріали та речовини з
+
визначеними показниками щодо пожежноі
небезпеки
3. Забезпечено дотримання працівниками об’екта
пункт 11 розділу II ППБУ
+
встановленого протипожежного режиму
4. Наявність деклараціі відповідності матеріальнопункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
+
технічноі бази суб’екта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежноі безпеки
5. Проведено інструктажі та проходження
пункти 15, 16, 20 розділу II
+
навчання з питань пожежноі безпеки
ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання
пункти 1.1 - 1.21 глави 1
+
територіі
розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання
пункти 2.1 - 2.22 глави 2
+
будівель, приміщень та споруд
розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
пункти 2.23 - 2.37 глави 2
+
шляхів евакуаціі і виходів
розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливість іх
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
9.3 Системи вентиляціі і кондиціонування
пункти 2.18 - 2.27 глави 2
+
повітря відповідають протипожежним
розділу IV ППБУ
вимогам норм
9.4 Газове обладнання відповідае
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
+
протипожежним вимогам норм
розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізаціі та сміттевидалення
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
+
відповідають та експлуатуються
розділу IV ППБУ
відповідно до вимог протипожежних норм
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10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані
розділу V ППБУ
автоматичними системами
протипожежного захисту (системами
пожежноі сигналізаціі, 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
пункт 1.4 глави 1 розділу V
+
вимог нормативно-правових актів.
ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
пункти 2.1, 2.3 глави 2
11.1 Системи зовнішнього протипожежного
водопостачання, насосні станціі
розділу V ППБУ
+
відповідають та експлуатуються
відповідно до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього
пункт 2.2 глави 2 розділу V
протипожежного водогону, кількість
ППБУ
вводів у будівлю, витрати води на
+
внутрішне пожежогасіння та кількість
струмин від пожежних кранів відповідае
вимогам будівельних норм
12. Наявність та утримання підрозділів
пункт 7 розділу I, пункт 12
розділу П,пункти 3.1 - 3.26
добровільноі, відомчоі та місцевоі пожежноі
+
охорони, пожежноі техніки та первинних засобів
глави 3 розділу V
пожежогасіння
ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежноі безпеки під час
пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ
+
збирання, переробки та зберігання зернових і
В.01.057-2006/200
грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежноі безпеки під час
розділ VII ППБУ
+
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
проектноі документаціи яка затверджена у
встановленому порядку
14.2 Заходи пожежноі безпеки при підготовці
пункти 1.1 - 1.5 глави 1
та проведенні зварювальних та інших
розділу VII ППБУ
+
вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.3 Заходи пожежноі безпеки при підготовці
пункти 2.1 - 2.28 глави 2
та проведенні фарбувальних робіт
розділу VII ППБУ
+
відповідають вимогам нормативних
документів
14.4 Заходи пожежноі безпеки при підготовці
пункти 3.1 - 3.9 глави 3
+
та проведенні робот з мастиками, клеями
розділу VII ППБУ
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га іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
14.5 Заходи пожежноі безпеки при підготовці
пункти 4.1 - 4.48 глави 4
та проведенні будівельно-монтажних
розділу VII ППБУ
+
робіт відповідають вимогам нормативних
цокументів
14.5.1 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 проектній документаціі щодо
+
2.19 ДБН В.1.1.-7
застосування пожежно-технічноі
класифікаціі відповідають
вимогам нормативних документів
14.5.2 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 проектній документаціі щодо
+
обмеження поширення пожежі
3.5 ДБН В.1.1.-7
між будинками відповідають
вимогам нормативних документів
14.5.3 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 проектній документаціі щодо
+
обмеження поширення пожежі в
4.42 ДБН В.1.1-7
будинках відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.4 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 проектній документаціі щодо
+
5.54 ДБН В.1.1-7
забезпечення безпечноі евакуаціі
людей відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 проектній документаціі щодо
забезпечення гасіння пожежі та
6.16 ДБН В.1.1-7
+
проведення пожежно-рятувальних
робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.6 Заходи пожежноі безпеки у
пункт 2 частини першоі
статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 проектній документаціі щодо
основних інженерно-технічних
7.19 ДБН В.1.1-7
+
засобів захисту від пожежі
відповідають вимогам
нормативних документів
Частина II. Забезпечення техногенно’і безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів
пункти 1 - 4 Переліку
на об’ектах, проектування яких здійснюсться з
об’ектів, що належать
урахуванням інженерно-технічних заходів
суб’ектам господарювання,
проектування яких
цивільного захисту
+
здійснюеться з урахуванням
вимог інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту,ПКМУ N 6, підпункт
1.9 ДБН В.1.2-4-2006
пункт 3 Порядку
2. Проведено ідентифікацію об’екта підвищеноі
+
небезпеки
ідентифікаціі та обліку
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3. Здійснено декларування безпеки об’ектів
підвищеноі небезпеки
+

4. Проведено обов’язкового страхування
цивільноі відповідальності суб’ектів
господарювання

+

5. Розроблено планів локалізаціі та ліквідаціі
наслідків аварій на об’ектах підвищеноі небезпеки

+

6. Забезпечено працівників об’екта засобами
колективного та індивідуального захисту

+

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі виникнення
аваріі
8. Організація та забезпечення евакуаційних
заходів

+

+

9. Створено об’ектові формування цивільного
захисту та необхідну для іх функціонування
матеріально-технічну базу, забезпечено готовність
таких формувань до дій за призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об’екті
підвищеноі небезпеки
11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенноі безпеки

+

+

+

12. Проведено об’ектові тренування і навчання з
питань цивільного захисту
+

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб’ектів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства
щодо створення, зберігання, утримання, обліку,
використання та реконструкціі захисних споруд
цивільного захисту
15. Створено об’ектовий матеріальний резерв для
запобігання та ліквідаціі наслідків надзвичайних
ситуацій

+

+

+

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 проведення
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, пункти 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 444
пункт 11 частини першоі
статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6
Порядку здійснення навчання
населення діям у
надзвичайних
ситуаціях, ПКМУ N 444
пункт 12 частини першоі
статті 20 тастаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 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

7

16. Впроваджено на об’екті підвищеноі небезпеки
автоматизованих систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та
забезпечено іх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства
щодо охорони життя людей на водних об’ектах

використання матеріальних
резервів для запобігання,
ліквідаціі надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та іх
наслідків, ПКМУ N 308
стаття 53 КЦЗУ
+

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об’ектах
Пояснення до позначенъ, використаних у переліку питань:
«Так» - так, виконано, дотримано, відповідае, присутне;
«Ні» - 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
виявлених порушень
N
з/п

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

1.

стаття 57

2.

п. 21 розділу ППБУ
ІІ
п. 21 розділу ППБУ
ІІ
п. 2.31 глави ППБУ
2 розділу ІІІ
п. 1.2 розділу ППБУ
V

3.
4.
5.

6.
7.

КЦЗУ

п. 2.5 глави 2 ППБУ
розділу ІІІ
п. 2.9 глави 2 ППБУ
розділу III

8.

п. 2.22 глави ППБУ
2 розділу ІІІ

9.

п. 1.15 глави ППБУ
1 розділу III

Детальний опис виявленого порушення

Не зареестровано декларацію відповідності матеріально-технічноі
бази суб’екта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежноі безпеки.
Не надано проектну документацію на встановлення дизельгенератора на територіі об’екта.
Проведено реконструкцію напівпідвалу спального корпусу № 3 під
ігрове приміщення без проектноі документаціи
Зовнішні сходи спального корпусу № 1 не забезпечено
евакуаційним освітленням.
Будівлі та приміщення не обладнані системами протипожежного
захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне
обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
Не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій даху
спального корпусу № 1 та спального корпусу № 3.
Для
будівлі
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 також клас зони
за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок».
Будівлі не забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці,
номер будинку), встановленими на фасадах будівель або
інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.
На територіі об’екта на в’іздах (виіздах) не встановлені схеми
гериторіі, в яких слід вказувати розміщення будівель, гідрантів,
під’іздів пожежних автомобілів до них.

10.
11.
12.
13.
14.

п. 2.17 глави
2 розділу ІІІ
п. 5 розділу
ІІ
п. 2.37 глави
2 розділу ІІІ
п. 2.37 глави
2 розділу ІІІ
п. 2.32 глави
2 розділу ІІІ

15.

ППБУ
ППБУ
ППБУ
ППБУ
ППБУ

ППБУ
п. 16 розділу
ІІ

16.

п. 8 розділу ППБУ
II

17.

п. 5 розділу ППБУ
II
п. 3 розділу ППБУ
II
п. 10 розділу ППБУ
II

18.
19.

20.

п. 2.34 глави ППБУ
2 розділу ІІІ

21.

підпункт 9
пункту 2.1
глави 2
розділу V

ППБУ

22.

8
Не надано сертифікати пожежноі небезпеки утеплення стін не
вище ніж Г2, В2, Д2, Т2.
Не вивішені плани (схеми евакуаціі) у будівлях спального корпусу
№ 1 та спального корпусу № 3.
На евакуаційному виході з першого поверху спального корпусу
№ 1 влаштован поріг, який перешкоджае вільній евакуаціі' людей.
У коридорі спального корпусу № 1 на шлях евакуаціі захаращено
різним обладнанням.
Евакуаційні виходи з будівель спального корпусу № 1 та спального
корпусу № 3 не обладнано світловими покажчики «Вихід», які
необхідно постійно утримувати справними.
Посадови особи та працівники не пройшли навчання та перевірку
знань з питань пожежноі безпеки у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів Украіни від 26 червня 2013 року №
444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях».
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».
Не розроблена та не затверджена інструкція щодо забезпечення
безпечноі та швидкоі евакуаціі людей.
На об’екті відповідним наказом (інструкціею) не встановлено
відповідний протипожежний режим.
Для працівників охорони не розроблено інструкцію, в якій
необхідно визначити іхні обов'язки щодо контролю за
додержанням протипожежного режиму, огляду територіі і
приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання
систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових
осіб об’екта мае бути викликаний у нічний час у разі пожежі.
На випадок відключення електроенергіі обслуговуючий персонал
будинків, де у вечірній та нічний час можливе перебування людей
не забезпечено електричними ліхтарями. Кількість ліхтарів
визначаеться адміністраціею, виходячи з особливостей об’екта,
наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не
менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергуе на
об'екті у вечірній або нічний час).
Біля місць розташування пожежних гідрантів не встановлені
відповідні показчики (об'емні зі світильником або плоскі із
застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них
літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах
від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в
міліметрах, зазначенням виду водопровідноі мережі (тупикова чи
кільцева).
Не проведено випробування на тиск та витрату води пожежного
резервуара з оформленням акту.

підпункт 4 ППБУ
пункту 2.1
глави 2
розділу V
23. підпункт 5 ППБУ
пункту 2.1
глави 2
розділу V
24. п. 1.21 глави ППБУ
1 розділу ІУ

Будівлі не обладнано пристроем захисту від прямих попадань
блискавки і вторинних іі проявів.

25.

Не проведено замір опору ізоляціі електромережі.

п. 1.20 глави ППБУ

Не забезпечено під'ізди з твердим покриттям до пожежних
гідрантів.

9
1 розділу IV
26.

п. 1.12 глави ППБУ
1 розділу IV

27.

п. 1.16 глави ППБУ
1 розділу IV

28.

п. 1.18 глави ППБУ
1 розділу VI

29.

ППБУ
п. 1.6. глави
1 розділу IV

30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

п. 1.18. глави
1 розділу IV

ППБУ

п. 3.11 глави ППБУ
3 розділу V
п. 3.9 глави 3 ППБУ
розділу V
п. 3.17 глави ППБУ
3 розділу V
п. 3.10 глави ППБУ
3 розділу V

Допущено складування горючих матеріалів на відстані менше 1
метра від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкритим
способом у підвалі спального корпусу № 1.
Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами
підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним
значенням номінального струму апарату захисту (плавкоі вставки).
В підвалі спального корпусу № 1, в приміщенні літ. V напівпідвалу
спального корпусу № 3 світильники з лампами розжарювання не
забезпечені суцільним склом.
В коридорі та на сходовій клітині спального корпусу № 1
з’еднання відгалужень та окінцювання жил проводів і кабелів не
здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або
затискачів.
В приміщенні № 2, на сходовій клітині спального корпусу № 1 та в
приміщенні літ. V напівпідвалу спального корпусу № 3
світильники підвішені безпосередньо на струмопроводи.
Територію не забезпечено пожежними щитами згідно норм
належності.
Приміщення не забезпечено у повному обсязі первинними
засобами пожежогасіння.
Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників.

Переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на
вертикальні конструкціі на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги
до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній
для іі повного відчинення.
п. 10 розділу Наказ
МВС Не проводиться щомісячний огляд наявних вогнегасників з
III
Украіни
від реестраціею в журналі обліку вогнегасників.
15.01.2018 року №
25
«Про
затвердження
Правил
експлуатаціі
та
типових
норм
належності
вогнегасників»
п. 2.23 глави ППБУ
Не надано проектну документацію з обгрунтованою шириною
основних евакуаційних проходів другого та третього поверху
2 розділу ІІІ
спального корпусу № 1.
п. 2.23 глави ППБУ
Будівлі спального корпусу № 1 та спального корпусу № 3 не
забезпечено другим евакуаційним виходом.
2 розділу ІІІ
Не обладнано отвір на горищі спального корпусу № 1
п. 2.3 глави 2 ППБУ
протипожежним люком нормованоі межі вогнестійкості.
розділу ІІІ
стаття 20

КЦЗУ

пункт 4.5.1

П р ав и л а
тех н о ген н о і
безп еки
у
сф ері
ц и віл ьн о го за х и с т у на
п ідп р и ем ствах ,
в
о р га н ізац іях , у стан о ва х
та
на
н еб езп еч н и х
гер и то р іях , зат вер д ж ен і
Н ак азо м
МНС
від
15 .0 8 .2 0 0 7 р. №
557,
зар еестр о ван і
в
М ін іст ер стві
ю сти ц іі
У кр аін и 3 .0 9 .2 0 0 7 р. за
№
1 0 0 6 /1 4 2 7 3 (д ал і
П ТБ)

Не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту.
Не проведено вступні інструктажі з питань техногенноі безпеки з
усіма найманими працівниками з реестраціею у відповідному
журналі.

41.

и. 3.1

42.
пункт
додаток

__________________ _____ ___ 10_____ _________
ПТЬ
ІВідсутні накали, положения. і'но гр\ кцй роінорчлженнч щото
____ _________ івиконання внмог цнвідьнооо чіѵисѵч ѵа ѵечноіѵннч'і ооиіекн
5
Порядку
проведенмяіОсоби керівного складу гл фачітщ итльнісіь чкнч інпбчьша «1
навчання
ксртноги
. . . . .
1
складу
та
фачтшв]°Рга н ,з а іи с ю 1 ■'ашонемнчм ;а \о ч т и н и я н ь цтчтыипч» іамічЧЛ »ІС|
чіяяьшсть
якимпройшди функціонально наачаннч.
|
j

10,пов'язана з органтш екі
здійсненням заходи» і
питань
нивільного!
захнсту, затверджсннйі
Постановок» КМУ від
жовтня 20>3 року N 819 і_______________

1
j
j
j

Не проведена ідентнфікацію иогенційцо ноос щечною ооѴ ма
ПТ Б,
Наказ
МНС
Украіни
від
16.08.2005 р. №
140
Не укладено догонір на аварійно
44. п. 3
р ч т и л ь н е оосдмонѵнаши '
Перед іку
аварійно
ряту
пальмою
сл\
жбою.
суб’ектів
господарювання,
галузей та
окремих
територій, які
підлягають
постійному та
обов’язковому
аварійно рятувальному
обслуговуванню
на договірній
основі,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів Украіни
від 26.10.2016 №
763
UF.PFJHK
питань щодо здійснення контролю за діимн (белдімлыік'і ю) носидоиііѵ оеіб,
уповноваженііх на здійснення нсрсніркн
(заповнюеться виключно керівником субѴкта госіюдарютцщц або \ иопнона женою ним особою)
Норма ш ине
N Питания, що підлягають контролю з боку субѴкта Гл к !li I НИ НИ
( обі рун ry на huh
______________господарювання
з/п
чаетнна чегнерѵа
Про проведения планово!' перевіркн сѵб'екта
c ra m 5 TV від 05
господарювання письмово попереджено не менше
квігпя 2007 p. N 877
ніж за 10 календарних днів до п початку
частица іГчгп с т ц п і
Посвідчення на проведения перевіркн та службою
7* с mi і я 10 ТУ нід
посвідчення, що засвідчують осіб, що проводить
Y
05 кип пн 2007 р, N
перевірку, пред'явлено
877
3 Копію посвідчення на перевірку издано
ч а т ина uVra е т п і
7, абпщи 1ре гій ѵа
цикл иЙ е т п і 10 TV
f від 05 кип нч 2007 р,
. / Н 877
Іеред початком здійснення иерепірмі особами, що
> чае ища дтшпдцмтн
ідійснюють перевірку внесено таи не про исрсиіркх
rial fi 4 IV нід OS
кніиія 200 / p. H 877
|о відповідного журналу суб’гкта гоенодарютшип ( щ
ого наявності)
43.

п. 3.1.1
п.7

L

с «л.»

и
5

Під час позапланово'і перевірки з'ясовувалися лише ті
питания, необхідність перевірки яких стала
підставою для і! здійснення. У посвідченні на
здійснення позапланово’і перевірки зазначено
/
питания, що е підставою для здійснення тако'і
^
перевірки

J
А
Ѣ

частина перша статгі
6 ЗУ від 05 квітня
2007 р. N 877

/

П ояснения, зауваж ения або заперечення щодо проведеноТ перевірки та складеного акта
перевірки
№
з/п

Опис поясненъ, зауважень або заперечень
{/ '
Jb> sr~r t J /
L j t) С 'Ч И f W
& V
... . a ______

<H

v7А

.....

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручаеться керівнику (власнику)
суб’екта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишаеться в органі ДСНС
Украіни, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

и участь у перевірці

Підписи осіб, які б
Посадові особи ДСНС Украіни:
Провідний відділу запобігання
НС Харківського РУ ГУ ДСНС
Украіни у Харківській області

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

(посада)
Посадові та/або уповноважені
особи суб’екта
господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення
заходу: ^
в
^
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ftzhtbtw r. и кое MG

Со

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) *

(посада)

(підпис)
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Примірник цього акта перевірки отримано
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(прізвище, ім'я та по батькові)
(пос'ада)
г (підпис)
Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб'екта
господарювання
цього
акта
перевірки

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

N з/п

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативных документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо пре(ведении перевірки
Позііачення
Наіва нормативно-правового акта
Затверджено
нормативновид нормативно-правового | дата та номер
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правового акта
1

акта та назва органу

А
1
1.1

ЗУ N 877

1.2

КЦЗУ

Закони Украіни
Закон Украіни
"Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарськоі діяльності"
Кодекс цивільного захисту Украіни Кодекс

1.3

ЗУ N 2245

"Про об'екти підвищеноі небезпеки" Закон Украіни

1.4

ЗУ N 15/98

2
2.1

ПКМУ N 956

2.2

ПКМУ N 306

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

"Про захист людини від впливу
Закон Украіни
іонізуючого випромінювання"
Постанови Кабінету Міністрів Украіни
Постанова Кабінету Міністрів від 11 липня 2002
Порядок ідентифікаціі та обліку
об'ектів підвищеноі небезпеки
Украіни
р. N 956
Критеріі, за якими оцінюеться
Постанова Кабінету Міністрів від 29 лютого 2012
Украіни
ступінь ризику від провадження
р. N 306
господарськоі діяльності та
визначаеться періодичність
здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у
сфері техногенноі та пожежноі
безпеки
Типове положения про відомчу
Постанова Кабінету Міністрів від 09 січня 2014 р.
пожежну охорону
N5
Украіни
Порядок функціонування
Постанова Кабінету Міністрів від 17 липня 2013
Украіни
р. N 564
добровільноі пожежноі охорони
Порядок і правила проведення
Постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада
2002 р. N 1788
обов'язкового страхування цивільноі Украіни
відповідальності суб'ектів
господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та
аваріями на 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 населення і Постанова Кабінету Міністрів від 19 серпня 2002
Украіни
працівників формувань та
р. N 1200
спеціалізованих служб цивільного
захисту засобами індивідуального
захисту, приладами радіаційноі та
хімічноі розвідки, дозиметричного і
хімічного контролю
Перелік об'ектів та окремих
Постанова Кабінету Міністрів від 04 серпня 2000
гериторій, які підлягають
Украіни
р. N 1214
постійному та обов'язковому на
договірній основі обслуговуванню
державними аварійно-рятувальними
службами
Порядок створення і використання Постанова Кабінету Міністрів від 29 березня 2001
матеріальних резервів для
Украіни
р. N 308
запобігання, ліквідаціі надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру та іх наслідків
Порядок підготовки до дій за
Постанова Кабінету Міністрів від 26 червня 2013
призначенням органів управління та Украіни
р. N 443
сил цивільного захисту
Порядок здійснення навчання
Постанова Кабінету Міністрів від 26 червня 2013

2.10 ПКМУ N 444

2

3

нормативно
правового акта
4
від 05 квітня 2007
р. N 877-V
від 02 жовтня 2012
р. N 5403-VI
від 18 січня 2001 р.
N 2245-III
від 14 січня 1998 р.
N 15/98-ВР

13
населення діям у надзвичайних
Украіни
р. N 444
ситуаціях
2.11 ПКМУ N 787
Порядок утворення, завдання та
Постанова Кабінету Міністрів від 09 жовтня 2013
функціі формувань цивільного
Украіни
р. N 787
захисту
2.12 ПКМУ N 253
Порядок використання захисних
Постанова Кабінету Міністрів від 25 березня 2009
Украіни
р. N 253
споруд цивільного захисту
(цивільноі оборони) для
господарських, культурних та
побутових потреб
2.13 ПКМУ N 11
Положення про едину державну
Постанова Кабінету Міністрів від 09 січня 2014 р.
Украіни
систему цивільного захисту
N 11
2.14 ПКМУ N 6
Про затвердження переліку об'ектів, Постанова Кабінету Міністрів від 09 січня 2014 р.
що належать суб'ектам
Украіни
N6
господарювання, проектування яких
здійснюеться з урахуванням вимог
інженерно-технічних заходів
цивільного захисту
2.15 ПКМУ N 729
Порядок організаціі та проведення Постанова Кабінету Міністрів від 02 жовтня 2013
професійноі підготовки, підвищення Украіни
р. N 729
кваліфікаціі основних працівників
професійних аварійно-рятувальних
служб
2.16 ПКМУ N 841
Про затвердження Порядку
Постанова Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2013
проведення евакуаціі у разі загрози Украіни
р. N 841
виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного
га природного характеру
3
ііііііі нормативно-правові акти та нормативні документи
3.1 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності
від 02 квітня 2004
Наказ МНС Украіни
вогнегасників
р. N 151,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
29 квітня 2004 р. за
N 554/9153
3.2 ППБУ
від 30 грудня 2014
Правила пожежноі безпеки в Украіні Наказ МВС Украіни
р. N 1417,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
05 березня 2015 р.
за N 252/26697
3.3 Правила
від 15 травня 2006
Правила улаштування, експлуатаціі Наказ МНС Украіни
улаштування систем та технічного обслуговування
р. N 288,
зареестрований у
раннього виявлення систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та
Мін'юсті Украіни
оповіщення людей у разі іх
05 липня 2006 р. за
виникнення
N 785/12659
3.4 Правила охорони
Правила охорони життя людей на
від 03 грудня 2001
Наказ МНС Украіни
життя людей на
водних об'ектах Украіни
р. N 272,
водних об'ектах
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
01 лютого 2002 р.
за N 95/6383
3.5 ПТБ
від 15 серпня 2007
Правила техногенноі безпеки у сфері Наказ МНС Украіни
р. N 557,
цивільного захисту на
підприемствах, в організаціях,
зареестрований у
установах та на небезпечних
Мін'юсті Украіни
територіях
03 вересня 2007 р.
за N 1006/14273
3.6 Методика
Методика прогнозування наслідків Наказ МНС Мінагрополітики, від 27 березня 2001
прогнозування ХНО виливу (викиду) небезпечних
Мінекономіки, Мінекологіі' р. N 73/82/64/122,
хімічних речовин при аваріях на
зареестрований у
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промислових об'ектах і транспорті

3.7

Методика
спостережень

Методика спостережень щодо
оцінки радіаційноі та хімічноі
обстановки

3.8

Інструкція з
гривалого
зберігання

Інструкція з тривалого зберігання
засобів радіаційного та хімічного
захисту

3.9

Інструкція щодо
Інструкція щодо утримання
утримання захисних захисних споруд цивільноі оборони
у мирний час
споруд

3.10 Правила надання
технічних умов

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

3.11

План реагування на План реагування на радіаційні аваріі
радіаційні аваріі'

3.12

ДБН В. 1.1 -7-2002

3.13

ДБН В.1.2-4-2006

3.14 НАПБ В.01.0572006/200

Мін'юсті Украіни
10 квітня 2001 р. за
N 326/5517
від 06 серпня 2002
Наказ МНС Украіни
р. N 186,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
29 серпня 2002 р.
за N 708/6996
від 16 грудня 2002
Наказ МНС Украіни
р. N 330,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
04 березня 2003 р.
за N 179/7500
від 9 жовтня 2006
Наказ МНС Украіни
р. N 653,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
02 листопада 2006
р. за N 1180/13054
Наказ Міністерства оборони від 14 листопада
Украіни
2013 р. N 771,
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
22 листопада 2013
р. за N 1988/24520
Наказ Держатомрегулювання, від 17 травня 2004
р. N 87/211,
МНС
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
10 червня 2004 р.
за N 720/9319
від 03 грудня 2002
Наказ Держбуду Украіни
р. N 88

Державні будівельні норми. Захист
від пожежі. Пожежна безпека
об'ектів будівництва
Державні будівельні норми.
від 04 серпня 2006
Наказ Мінбуду Украіни
Інженерно-технічні заходи
р. N 274
цивільного захисту (цивільноі'
оборони)
Правила пожежноі безпеки в
Наказ Мінагрополітики, МНС від 04 грудня 2006
р. N 730/770,
агропромисловому комплексі
зареестрований у
Мін'юсті Украіни
05 квітня 2007 р. за
N 313/13580

