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l0. Cтвopеtlo ДисIIеTчrpськy слyжбy нa oб'сктi
пiДвищенoi небезпеки

788.пvнкт4.9.5ПTБ
ryнкт 10чaстинипеprпoi
:тaтгi20,пyнкт2 чaстини
rеprпoiстaтгi l30
(ЦЗУ, стaтгя1l ЗУ N 2245
ryнкт 2 чaстинипеDtпoТ
этaттi20 КЦЗУ, ПкМУ N
l200' пlтrкти4.3,4.6ПТБ
ryнкт 3 чaстини пеptпoТ
этaтгi 20 КЦ3У

х

Х

laхо.цiв

). Cтвopенo oб'сктoвi фopмyвaння цивiльнoгс
laхисTy тa неoбxiДtly,цляii фyнкцiollyBaння
иaтеpiaльнo-теxнiчнy бaзynзaбезпеченo
готoвнiстьTaкиx фopмyвaнь дo Дiй зa

Пvнкт 1 Пoоядкv пDoBе.шеt{н'

ryнкт 4 чaстини пеpIпoi
:тaтгi 20 КЦЗУ, чacтиъla9
:тaтгi 33 кшЗУ

Х

lyнкт 5 чaстинипеorшoi
:тaт"тi20,cтaтtя26
(ЦЗУ'пункт 3П К MУN 7 8 7

x

ryнкт 6 чaстини пеprпoi
:тaтгi 20 КЦЗУ,.цo.цaтoкl
тo Мeтoлики

пDoГнoзYBaIIня

t1. ЗдiйснеtloIIaBЧaнняпpацiвникiв з ПитаtIЬ
Iивiльнoгo ЗaхисTy' y Toluy числi ПpaвиЛaп{
гехtIoгrннoi безпеки

Х

:yнкт 8 чaстинипеprпoТ
этaтгi20 КЦЗУ, cтaтrя4О
KtIЗУ. ПкMУ N 443' ПКМУ
N 444

t2.Пpоведeнooб'сктoвiтpенyвaнняi

x

ryнкт 11 чaстини пеprшot
:тaттi 20 КЦЗУ. пyнкти 5, 6

IaBчaння З ПиTaнь цивiльногo

зaxисTy

lopядкy здiйснення

laBчaння нaселення дiдщy
la.цзвичaйних

:итyaцiяx' ПкМУ N 444
[3. Зaбезпеченняaвapiйнo.pяTyBaЛЬнoгo
oбслvгoвvBallня сyб' сктiв гoсПoДapюBаtlня
14. Зaбезпечrння

ДoTpиMaIIIIя BиMoг

}aкoнoДaBсTBaщoДo сТBoprння' з!gpЦзццдr-

Х
x

ryнкт 12чaстинипеpш.roТ
:тaттi20тacтaття1з3 KtIЗy
:тaтtяЗ2, пyнкти 15, l6
IacTLlt|Ипеоrшoi cтaтi 20

FTpиП{aння,oблiкy, BикopисTaння Ta
pекoнсTpyкцii захисних сПopyД цивiльнoго
}aхисTY
15. Cтвopенo oб'сктoвий мaтepiaльниri pезеpB
Цля зaпобiгaння тa лiквiДaцil нaслiдкiв
нaдзвинaйних сиryaцiй

16. BпpoвaД)кенo нa oб'сктi пiдвищенol
небезпеки aBToDIaTизoBaних сисTrМ paнньoгo
BияBлення нaдзви.raйних сиTyaцiй тa сисTeп{
oпoвiщенн я тa зaбeзПеченo iх пDацездатнiсть
l7. Забезпrченo Bикoнaння BиМoг
taкoнoДaBсTBa щoДo oxopoни }китTя лrодей нa
BoДних oб'сктax
''Taк''
l|Iliil
llI{Bll

KЦЗУ, нaкaз МHC N
i53. пyнкт 24 ПкMУ N 253
X

Х

x

пvнкт l8 чaстинипеprпoТ
этaттi 20 КЦЗУ, стaття 98
KЦЗУ, aбзaц rпoстийпУнкTy
1 Пopядкy ствopенняi
]икopисTaннямaтеDiальних
эезеpвiвДля зaпoбiгaння"
riквiдaцiТнaдзвичaйних
:итyaцiй теxнoгеннoгoi
lpиpo.цнoгoхaDaкТеDvтa iх
raслiдкiв'ПкMУ N 308
этaття53 КЦЗУ

IyнкT

1 Пpaвил oхoDoни

китгя лro.цейнa вoДних
)o.rктaх
Пояснення Дo ПoЗнaчень'Bикopистaних y пеpелiкy пиTaнЬ:

- Taк, Bикoнaнo, .цoTpиМaнo,вiдпoвiдaс, ПpисyTнс;
- нi, не Bикoнaнo' не дoTpиМaнo' нl вiДпoвi,цaс,вiдсyтнс;

- IIе BиМaгarTЬcЯ вiд сyб'сктa гoсПoДaploBallня (фiзи.rнoi осoби - пiдпpиемця)/oб'сктa,
щo

пepевipясться;
llHП'' - не пеpевipяЛoся
y сyб'ектaгoсПoДapЮBaння
(y фiзиvнoiосoби- пiдпpисмця)lнaoб'сктi.

oПис

rtия|tJlrfIиx

N
зlп

1

Hоpмaтивнo.ПpaвoBий акг,
BIlMoги якoгo

pекBr3иTи
tlopми (пyнкт
стaття)
l.2,З,

-лaви2

loздiлyIII

2. t . I . 2 I ,

:лaвиl
эоздiлyIV

a
J.

пункт2

4 . этaття4О

пopYПIенo

Ь

fleтaльний oпис BIlяBлrнoгo пopyrпeння

Пo3IIaченtIя
нopN!aтиBIIo.
прaBoBoгo

aктa

кПpaвилa
пoжежнoi
5езпекив
Укpaiнi>,дaлi
ППБУ

Biдсyтнiй сеpтифiкaтвiдпoвiднocтi лroкy Bихo.цyнa гopище.

ППБУ

Hе зaбезпеченo бyлiвлlо пpисTpoяМи , ьiд ПpяМиХ ПoПa.цaнI
блискaвкиi втopинниx iТ пpoявiв, a Taкoж iх перевipкy неoбxiднс
BикoнyBaти вiДпoвiднo .цo BиМoг ДCTУ Б B.2.5-38:200t
кIнженеpне oблaднaння бyлинкiв i спopyл. Улarшryвaння
5лискaвкoзaхисTyбyдiвельi спopyД>
He пpoведенoiДентифiкaцiюпoтенцiйнo небезпечнoгooб'сlшy.

ИетoДикa
дентифiкaцiТ
IFIO

Koдексy
Hе BсTaIIoBЛенo iнфopмaцiйнo-ДoвiДкoвий кyToчoк щoДo Дiй
tlеpсoн€ r лy oб'сктa y paзi Bиникнення нa.цзBичaЙнихcитуaцiй aбс
цивiльнoгo
}axисTУУкpaiни iншиx нестaндapтнихпoДiй y пoбyтi.

ПЕPЕЛIк
ПиTaнь rцoДoздir-lсненнякotlTрoлrозa дiями (бездiяльнiстю)пoсaдовиx oсiб,
нa зДiйснення пеpeвipки
\.ПoBtloBa)кених
зaпoвнro€ т Ься BикJIIoЧнo кеDlвникoм сУб'сктa ГocПo.цapЮвaнrrяaбo УПoвнoвaженolo tlиil,lосoбoю

N
з|ll

I

2

a
J

Питaння, щo пiд;rягaюTЬ кotlTрoЛю з бoкy
сYб'сктa гoспo.laDюBaння

Taк

нi

HB

HII

Hopмaтивне
oбrpyнтvвaння

Пpo пpoведенняПлaнoвoiпеpевipки сyб'eктa
писЬмoBoПoпеpеД)кенo
ГoсПo.цapЮвaння
не
иеншIенiж зa 10 кa.lrендapнихднiв Дo ii пoчaтку
ПoсвiДченнянa ПpoBеДенняпеpевipкитa
элyжбoвiпoсвi.цченнЯ,Щo зaсвiднytотьoсiб, щo
пеpевipкy' пpед'явленo
IpoBo.цяTЬ

{aстинa ЧeTBepтa

Koпiro пoсвi.цченнянa Пеpевipкyнaдaнo

raстинa п'ятa стaттi
7-,aбзaци тpетiй тa
цoстий стaтгi l0 ЗУ
liд 05 квiтня2007 o

:тaттi5 ЗУ вiд 05
свiтня2007p. N 87?
raстинaп'ятaстaттi
|, стaтrя l0 3У вiд
)5 квiтня2007p. N
177

\l 877
4

5

ПеpедпoчaTкoМзДiйсненняпеpевipки oсoбaми,
цо здiйснroloTЬПеpеBipкyвнесенo зaпис пpo
rеpевipкy дo вiдпoвi,цнoгo )кypIIaJIyсyб'ектa
(зa йoгo нaявнoстi)
]oсПo.цapюBaння
Пiд чaс ПoЗaПЛaнoвoiпеpевipки з'ясoвyвaJIИcЯ
неoбxiднiсть пеpевipки яких
rишrетi ПvITa:,:lъi^Я,
:тaлaпiДстaBolо.цЛяfi здiйснення.У
roсвiд.rеннiнa здiйснеtlня Пoзzlплaнoвoi
rеpeвipки зaзнaЧенoIIиTaння'щo с пi.цстaBolo
Iля з,цiйсненнятaкoТпеpевipки

]aсTинa ДBaнaДцяTa

этaтгi43У вiд 05
квiтня2007o.N 87?
{aсTинa пеpшa

этaтгi6 3У вiд 05
квiтня200,7o'N 877

Пoяснення' зayBa)кrння aбo зaПеpеченtlя щoДo пpoBе.ценoi пepевipки Ta скЛaДeнoгo aкTa
Oпис пoясttень' зayвaя(eнЬaбo зaпеpe.rень

I_{ейaкт пеpевipки скЛa-цrнoy ДBox пpимipникax' o.цинз яких BpyчaeTЬсякеpiвникy (влaсникy)
в opгaнi ДCHC
aбo yпoвновaженiй ним oсoбi, a лpуrиЙ _ ЗaJШIлaeTься
сyб'ектa гoсПo.цapюBal{нЯ
нaгЛя,цy(кoнтpoлю).
УкpaiЪи, пoсa.цoвiocoби якoГo з.цiйснювaлизaхi.ц.цеp}кaBнoгo
Пiдписи oсiб, якi бpaли yнaсTь y пеpевipui
:----^
Пoсa.цoвi
oсобиДCHC Укpaiни:
Пpoвiднийiнспектop
|
-1""*л"l

|

,/ll

,i/,
..,
,,0'

КpaвченкoCеpгiй Biктopoвич
1"pi.""ш.,iМ'яTaпoбaтькф

Пoсa,цoвi тalaбo
yIIoBнoBa}кенiосoби
сyб'сктa гoспo.цapЮBaнI{я'

iнrпioсoби,пpисyтнiпiД чaо
зaхo.цy:
зДiйснення
'.,:."

:'./.,t.2'

(пoсaдa)

_t

'"1 7f:..'.(

.,.2

(пpiзвище,iМ'ятa пo бaтькoвi)

''-:1''
Пpимipник цЬoгo aкTaПеpеBipкиотpим?HQ
--4--20
'?"

. ..,/,' ,.

a ,.

. poкy
/'i

,'

,/r.,r, 'r., - t,'! :'

, (пoсaдa)
.- j1лIaлTlc)
(пpiзвище, iМ'я Ta пo бaтькoвi)
'., ,
Biдмiткa Пpo вiдмoвy пiдписЬнняloчимaння (неoбхiдне пiдкpеслити) пoсa.цoBиМи тaJaбo
пеpевipки
aкTa
сyб'сктa
Гoспo.цapюBaння
oсoбaМи
yПoBIIoBaжениMи
цЬoгo

Пpимiткa. У Bипa.цкy нaявнoстi в aктi вiдoмoстей, Щo сTaIIoBляTь сЛРкбoвy aбo .цеp)I(aBIIy
TaсМницЮ, йoмy Мoжr бyти пpисBo€ t lo вi.цпoвi.цнийгpиф секpеTIIoсTi aбo oбмеження.цoсTyIIy.
ПЕPЕЛIк
Ta
нop}raTIIBIrих
нopMaTиBIlo-пpaвoBих актiв
дoкyментiв, вi.цпoвiдпo.цoякиx
няП
tl
к пиTaнЬ rцoдo п
скЛaДeнo Пе
N з/п

Пoзнaчення
нopМaTиBIroПpaBoBoгoaкTa

A
1

I

l.l

]У N 877

1.2 (цЗУ
7a
t.J

}У N 2245

1А
l.a

tУ N 15/98

7

2.1

]кМУ N 956

2.2

]кМУ N 306

Haзва нopМaТиBнo-ПрaBoвoгo
aкТa

^

2
Зaкoни УкpaiЪи
'Пpo оснoвнi зaсa.ци
деpжaBl{oгo }aкoнУкpaТни
raГЛяДу(кoнщoлю) y сфеpi
.oспo.цapськoТ
.цiяльнoстi''
toдекс цивiльнoгoзaхисTуУкpaТни (oДекс
'Пpo oб'екти пi.цвищенoТ
}aконУкpaiЪи
rебезпеки''
'Пpo зaxист Лю.циHивiд впливy
}aкoн УкpaiЪи
онiзYroчoгoв ипpoмiнroвaння''
Пoстaнoви Кaбiнетy Мiнiстpiв Укрaiни
loстaнoвaКaбiнеry
lopядoк iдентифiкaцiТтa oблiкy
rб'сктiвпi пвиltteнoТ
небeзпеки
Иiнiсmiв УкoaТни
(oитeDll.

зa якиМи

oЦlнtoсTЬся

)TvпlнЬ DизикУ вl,ц пpoBaДжеHнЯ

z..Э

lКМУ N 5

.,' ,1

lКМУ N 564

2 . 5 lкMУ N 1788

Затвеp.цlсенo
}и.цHopMaTиB}Io-пpaBoвoг0
ДaTa Тa нoDtеp
нopМaтrtBнoaктa та нaзBа opгaнy
пDаBoвoГo aкТa

loстaнoвaКaбiнеry
vIiнiстpiвУкpaТни

.oспoДapськoТ
дiяльнoстiтa
lизнaчaстьсяпеpio,цичнiсть
lдiйснення плaнoвих зaxoдiв
tеp)кaBнoГottзl.JlЯдy{к8ttТpQЛtQ)_Y
:феpi технoгеннoТтa пoжежнoi
5езпеки
loстaнoвa Кaбiнетy
Гипoве пoлolкення пpo вiдoмчy
Иiнiстpiв УкpaТни
lо)кe)кнv oхoDoнv
loстaнoвa Кaбiнeтy
lopядoк функцioнyвaння
Иiнiсmiв УкpaТни
roбooвiльнoТпoжежнoТoxoDoни
loстaнoвaКaбiнеry
пpaвилa
пpоведення
lopядoк i
ИiнiстpiвУкpaiЪи
стDaxyвaння
lбов'язкoвoго
ьнoстi
-lивiльнoТвiДпoвiдaл
:vб'ектiв гoспo,пaDroBaння
Зa шкo.цv
{кa мoже oУTи зaПo.цlянaПo)ке)кaМи
нa oO'екТaхПlДBищенol
ГaaBaDlяtt,Iи

liд 05 квiтня2007
r. N 877-V
riп o? жnртнq ?ol ?

).N 5403-Vr
l i д l 8 с i ч н я2 0 0 l
r.N 2245-lll

зiд 14сiчня1998
l. N 15/98-8Р

liд|| лиlня2002
r. N 956
riп ?Q пrrтого20l

r. N 306

liд 09 сiчня 20l4
r.N5
l i д l 7 л и п н я2 0 l 3
r. N 564
liд 16 листoпaда
1 0 0 2p . N 1 7 8 8

lебезпеки. включaючи
To)ке}l(oвиovхoнеoезПечнl oo'скTи

2.6

lкМУN 1200

гa oб'скти, гoспo.цapськaдiяльнiсть
{a яких Мo)кeпpиЗBесTидo aBaDlи
экологiчнoгoi сaнiтapнoэпiлeмioлoгiЧнoГoxaDaктеDv
Пopя.цoкзaбезпeченнянaселенняi loстaнoвa Кaбiнетy
Иiнiстpiв Укpaiни
rpaцiвникiв фopмyвaньтa
слУжб
:пецiaлiзoвaних
цивiльнoгo
laхисry зaсoбaмиiнДивiдyaльнoгo
paдiaцiйнoТтa
taxистv. пDиЛa.ПaМи
<iмiчнoТpoзвiдки-дoзl,rметpичнoгo
хlМlЧнoгo

2.'7 l К М У N l 2 l 4

iд |9 cepпня2002
r.N 1200

кoнтDoЛ}o

Пeneлiкoб'ектiвTa oкDеМих

loстaнoвa Кaбiнетv

liл 04 сеoпня 2000

Иiнiсщiв УкpaТни
:еptlтoplll. якl Пlд-ляГaЮтЬ
Ioстil"ltloN{yтa oбoB'язкoвoМУ нa
loгoвipнi й qснoвi QбqJtYщlBуBaнЦto

r .N 1 2 1 4

lеDжaвними aвaDiйнo.
)ят\.вa--IЬ
н!lr\{и слУжбaми

2.8 .IКMУ N 308

2.9 lКМУ N 443

2 . r 0 lкMУ N 444
2 . t l lкМУ N 787

loDядoк ствopенняi викoDистaння loстaнoвa Кaбiнетy
Иiнiстpiв Укpaiни
лaтеpiaцьнихpезеpвiвДля
raпoбiгaння.
лiквiдaцiТ
taдзвичaйнихситyaцiй
"еxнoгеннoгоi пDиDoДнoгo
(аDaктеDv
тa Тх нaслiлкiв
loстaнoвa Кaбiнетy
lopядoк пiдгoтoвкидo дiЙ зa
lDиЗнaченнямooгaнiвvпoaвлiння Йiнiстpiв УкpaТни

iц29 бepeзgя
1 0 0 1p . N 3 0 8

iд26 чepвня20|З
r.N 443

:a сил цивiльнoгo зaхистY

loDя,цoкз.цiйсненнянaвчaння
raселення.цiямy нaдзвичaйних
:итvauiяx
loDядoк Утвopення.зaв.цaннята
byнкцiТфopмyвaнь цивiльнoгo

loстaнoвa Кaбiнету
vliнiстpiв УкpaТни

iд26 чepвня20|З
r. N 444

loстaнoвa Кaбiнету
Йiнiстpiв Укpaiни

riп oo vnртцg ?ol

loстaнoвa Кaбiнеry
Йiнiстpiв УкpaТни

tiд 25 беpезня
1009p. N 253

loстaнoвa Кaбiнетy
vliнiсmiв УкpaiЪи
foстaнoвa Кaбiнетy
vliнiстpiв УкpaТни

liд 09 сiчня 20l4
r.Nll

r.N 787

iaхистY

2 . 1 2 lкМУ N 25з

2'|З lКМУN

ll

2 . 1 4 lкМУ N 6

ПopяДoквикoDистaннязaхисниx
:пoDyд цивiльнoгo зaхистy
цивiльнoi oбopoни) для
:oспoДaDсЬких.кyлЬтypних тa
тoбvтoвиx ПoтDеб
Полoженняпpo сдинy деpжaвнy
:истемУ цивiльнoгo зaхистУ

Пpoзaтвep.uження
пеpелiкy

)б'сктiв, Щo tlzше)кaTЬсуб'ектaм
]oспo.цapЮвaнн,t'ПpoекТyBaння
lкиx з.цiйсшоетЬсяз ypaхyBaнняМ
rимoг iнженеpнo-теxнiнниx
зaхo.цiв
.tивiльнoгозaxисTv

2 . 1 5 lкMУ N 729

loDядoк оpгaнiзaцiТтa пDoвeдеHHJ| lостaнoвaКaбiнеry

Иiнiсщiв УкpaТни
rpофесiйнoi пiдгoтoвки.
riдвиrценняквaлiфiкaцiТoсtloBllиx
тDaцiвникiвпpoфесiЙнихaвapiйнo)ятУBaJIьtlих
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