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АКТ № 58
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Ліцей «Інтелект».
(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 28630157 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної
особи - підприємця, або серія 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 орган),
м. Київ, вул. Вірменська. 7
_____________________________________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу га адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення та територьія Ліцею «Інтелект» у Дарницькому районі м. Києва
по ВУЛ. Вірменська. 7.
(назва об'єкта перевірки (об’єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської
діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Наказ від 16.03.2018 № 159, виданий ГУ ДСНС України у м. Києві

Тип здійснюваної
перевірки
планова:

Посвідчення на перевірку від 04.04.2018 № 19

позапланова;
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Особи, які беруть участь у проведенні перевірки: головний інспектор ВЗНС Дарницького РУ ГУ ДСНС України у
м. Києві мацор служби цивільного захисту Косенко О.А.. провідний інспектор ВЗНС Дарницького РУ ГУ ДСНС України у
м, Києві ст. лейтенант служби цивільного захисту Медушівська Н.Є.
(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець:

З а с т у п н и к д и р е к т о р а з А Г Р Л іц е ю « Ін т е л е к т » А н о х ін а І . Г .
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Позапланова

Планова

□ не було взагалі

□ не було взагалі

Н булау період 10.11.17 по 13.11.17
Акт перевірки від 13.11.17 № 219
Розпорядчий документ від 14.11. 17
№ 207 виконаний □ , не виконаний Н

Е була у період 14.06.17 по 16.06.17
Акт перевірки від 16.06.17 № 125
Розпорядчий документ від 20.06.17
№ 122 виконаний □ , не виконаний В

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Так ; Ні
J[Ti^aiiiiH, що підлягають перевірці
N з/н
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
І. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
X
Заявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних
1.1
покажчиків 3 питань пожежної безпеки
1.2
За підприємстві створено СПБ
За підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено
1.3
пожежно-рятувальний підрозділ
X
1.4
Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення
виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної небезпеки
X
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного
режиму
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
X
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки
X
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території
7. Забезпечено прот ипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд

X
X

Нормативне обгрунтування

пункт .14 розділу 11 ППБУ
пункт 12 ро.зділу 11 ППБУ
пункти 1 7 -19 розділу 11 ППБУ

X

пункт 9 розділу 11 ППБУ
пункт 11 розділу 11 ППБУ

X

пункти 2,4, 5 статті 57 КІ (ЗУ
1
пункти 15, 16,20 розділу II ППБУ
пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу 111
ППБУ
пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III
ППБУ
пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III
ППБУ

X

X
X
X
X

І9.5
Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та
X
і
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм
10. Наявнісгь та ут римання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1
.X
Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними
системами протипожежного захисну (сис темами пожежної
сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, систе.мами
оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей,
системами протидимного захисту, системами централізованого
пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку
відповідно до чинних нормативно-правових актів
10.2
X
АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових
актів
11. Наявність та ут римання систем протипожежного водопостачання
11.1
Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні
X
станції відповідають та експлуатуються відповідно до
протипожежних вимог
11.2
Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного
X
водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє
пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає
вимогам будівельних норм
12. Наявність та утримання підроздьзів добровільної, відомчої та місцевої пожежної
X
охорони, пожежної техніки га первинних засобів пожежогасіння
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання
зернових і грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих,
фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
14.1
Нове будівництво, реконструкція, 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 проведенні
зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.3
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів
14.4
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з
мастиками, клеями та інши.ми подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних
документів
14.5
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельномонтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів
14.5.1
ІЗаходи пожежної безпеки у проектній документації
1
іщодо застосування пожежно-технічної класифікації
відповідають вимогам нормативних документів

НП

пункти 2 - 8 , 10 розділу І! ІНШУ

X

8. Забезпечено прот ипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1
Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та
експлуатація) відповідаюгь вимогам нормативних документів
9.2
Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним
вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів
9.3
Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають
протипожежним вимогам норм
|9.4
Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм

НВ

пункти
ППБУ
пункти
ППБУ
пункти
ППБУ
пункти
ППБУ
пункти
ППБУ

1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV
2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV
2.18- 2.27 глави 2 розділу IV
4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV
3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV

пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V
ППБУ

пункт 1.4 глави 1 розділу V ГІПБУ

пунісги 2.1,2.3 глави 2 розділу V
ППБУ
пункт 2.2 глави 2 розділу V І1ПБУ

X

пункт 7 розділу І,пункт 12 розділу
11,пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V
ППБУ, статті 61 -63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.0572006/200
розділ VII ППБУ

X

пункт 21 розділу II ППБУ

X

пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII
ППБУ

X

пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII
ППБУ
пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII
ППБУ

X

X

X
X

пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII
ППБУ
пункт 2 частини першої статті 67
КЦЗУ, пункти 2.1-2.19 ДБН В. 1.1 -7

пункт 2 частини першої статті 67
X
[Заходи пожежної безпеки у проектній документації
КЦЗУ, пункти 3.1 -3.5 ДЫ1 В. 1.1-7
|щодо обмеження поширення пожежі між будинками
Івідповідають вимогам нормативних докумен гів
пункт 2 частини першої статті 67
14.5.3
ІЗаходи пожежної безпеки у проектній документації
і
^
Щ ЗУ, пункти 4.1 -4.42ДБН В. 1.1-7
Іщодо обмеження поширення пожежі в будинках
Івідповідають ви.могам нормативних документів
пункт 2 частини першої статті 67
X
14.5.4
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБ11 В. 1.1 -7
іЩОдо забезпечення безпечної евакуації людей
відповідають вимогам нормативних документів
і
пункт 2 частини першої статті 67
14.5.5
ІЗаходи пожежної безпеки у проектній документації
КЦЗУ, пункти 6.1 -6.16 ДБ11 В. 1.1 -7
Іщодо забезпечення гасіння пожежі та проведення
Іпожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам
Інормативних документів
пункт 2 частини першої статті 67
14.5.6
ІЗаходи пожежної безпеки у проектній документації
І
^
КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В. 1.1 -7
Іщодо основних інженерно-технічних засобів захисту
і
Івід пожежі відповідають вимогам нормативних
[документів
Частина 11. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що
X
І. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єкпах, проектування яких
належать суб'єктам господарювання,
здійснюється 3 урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту
проектування яких здійснюється 3
урахуванням вимог інженернотехнічних заходів цивільного
захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН
В. 1.2-4-2006
пункт 3 Порядку ідентифікації та
2. Проведено і,тентифікацііо об'єкта підвищеної небезпеки
і ^
обліку об'єктів підвищеної
1
небезпеки, ПКМУ N 956
пункт 9 частини першої статті 20
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
1
^
{
КЦЗУ, Порядок декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ
1
N 956
X
пункт 1 Порядку проведення
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної вітповідальності суб'єктів
господарювання
обов'язкового страхування цивільної
відповідальності,! 1КМУ N 1788,пункт
4.9.5 ПТБ
5. Розроблено план и лока.іізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах
X
пункт 10 частини першої статті
20,пуикг2 частини першої статті 130
піуївнщсної нсбезпе кн
КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено праї(івників об'єкта засобами колективного та індивідуального
X
пункт 2 частини першої статті 20
захисту
КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3,4.6
П'ГБ
X
пункт 3 частини першої статті 20
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у
разі виникнення аварії
КЦЗУ
X
пункт 4 частини першої статті 20
8. Організація та забезнсчеппя евакуаційних заходів
КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
X
пункт 5 частини першої статті
9. ('творено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх
20,стаггя 26 КЦЗУ,пункт 3 ПКМУ N
функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких
формувань до дій за призначенням
787
X
10. Створено диспетчерську служ'бу на об'єкті підвищеної небезпеки
пункт 6 частини першої статті 20
І
КЦЗУ, додаток 1 до Методики
і
прогнозування
X
пункт 8 частини першої статті 20
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі
правилам техногенної безпеки
КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N
443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренувапня і навчання з питань цивільного захисту
X
пункт 11 частини першої статті 20
КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення
навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання
X
пункт 12 частини першої статт і
20та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання,
X
стаття 32, пункти 15, 16 частини
утримання, об.ііку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного
першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N
захисту
653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий ма геріальпий резерв для запобігання та ліквідації нас.тідків
X
пункт 18 частини першої статті 20
надзвичайних ситуацій
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
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього
X
стаття 53 КЦЗУ
виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх
працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей па
X
пункт 1.1 Правил охорони життя
водних об'скзах
людей на водних об'єктах
14.5.2

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань;
- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- не перевірялося у суб'єк та господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.
Н о р м а ти в н о -п р а в о в и й а к т , ви м о ги як о го п оруш ен о
Л» з/іі

1.

2.

3.

р е к в із и т и н о р м и ( п у н к т ,
с іа п я )

п означення н орм ативноп равового ак та

Д етальн и й опис ви явлен ого поруш ення

11. 2 .3 ., розділ III,
п. 1.24., розділ IV;
п. 2.14., таблиця 1,2.;
11. 2.2.
п. 1.1., 1.2., розділ V;
додаток А.

ППБУ;

ППБУ;
ДБН В.2.5-56:2014

п. 2.37., розділ III

ППБУ

п. 1.1., розділ V;
додаток Б., таблиця
В.І., п. 5.1.;
п. 7.19., додаток Е.,
таблиця Е1.
п. 2.2., розділ V

ППБУ;
ДБИВ.2.5-56:2014
ДБН В. 1.1-7-2002

двері електрощитової, господарських та технічних приміщень не
виконані протипожежними, з межею вогнестійкості Е1 зо, які
мають серти(|)ікат відповідності системи УкрСЕПРО;
не обладнано системою автоматичної пожежної сигналізації з
виводом сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт
пожежного спостерігання (додаток Д., таблиця А.1.; п. 5.8. ДБН
8.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)
не встановлені двері відокремлюючи сходові клітини від
приміщень поверхів;
приміщення закладу не обладнано системою оповіщення про
пожежу та управління евакуюванням людей;

ДБНВ. 1.1-7-2002

■

4.

5.

ППБУ

6.

п. 2.23., розділ III;
11. 5.9., 5.13.

ППБУ;
ДБН В. 1.1.-7-2002

7.

11

. 1.21., розділ IV

ППБУ ДБН В.2.556:2014 «Системи
протипожежного
захисту»

пожежні крани не перевірені на працездатність шляхом пуску
води 3 реєстрацією результатів у журналі обліку технічного
обслуговування;
3 приміщень цокольного поверху відсутні два евакуаційні виходи
безпосередньо на зовні.
захист будівель та споруд ліцею не забезпечений установками від
прямих попадань блискавками і вторинних її проявів.

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
№
з/п
1
2
3

Питання, шо підлягають контролю з бок>’ суб’єкта іосподарювання
Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово
попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку
Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують
осіб, що проводять перевірку, пред'явлено
Копію посвідчення на перевірку надано

Гак

Ні

ГШ

5

Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено
запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (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

Нормативне обгрунтування
частина четверта стаггі 5 ЗУ від 05
квітня 2007 р. N 877
частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. N 877
частина п'ята статті 7, абзаци третій
та шостий статті 10 ЗУ від
05 04.2007 р. N 877
частина дванадцята статті 4 ЗУ від
05 квітня 2007 р. N 877

t

f
4

нп

f

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

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки
№ з/п і

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки екладено у двох примірниках, один з яких вручаєтьея керівнику (влаенику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а
другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

І іідпіїси осій.ли-.-і Г )р а л ^
^

П осадові осооіі ,1(.’ИС; > к р а їн и : .

головіїиґі інспектор ВЗНС

вірні:

"

Дарницького РУ ГУ ДСНС України у м. Кисат
майор служби цивільного захисту

О..А. Косей ко

провідний інспектор ВЗНС
Дарницького РУ ГУ ДСНС України у м..Києві
ст. лейтеїіант служби цивільного захисту .

11.С Медуийвська

П осадові та/аГ )0 уп ов н ов аж ен і особи с у й Ч к г а го си о д ар іо в ан іїя. інш і особи, ііп ііс м н і під час зл іи сн сіїїія заходу:

(пояла)

П о іім іо н іїк цього акд а п е р ев ір к и 0 1 ріім :іікі:

201

(п&С4Л-і) [1
(ШДіЛЛЧ
ІП(1Ц
'Відмітка про ВІДМОВ} підписаііпя/от рилиіния ( псоохідие підкреслити) посадовими іа'аб о уповноваж еними особами с_\ б' ( кг а і оепо.кірю внітч
цьоі'о акта перевірки
ПЕРЕД це
нop^laтив^lO-npa нових аіст іи ти иорматішних доісумеїгг «н, ііідііокідно ло як'ш скма;іеио перелік* питань щодо проке, ієн ми перенірк'м. ^
начежіУі ііормії гивііО'
правового ЛІСІ а

ЗУ N 877
КЦ.ІУ
ЗУ \ 2?АЬ

ІД

ЗУ N 1

2.1

ЛКМУ N 9 5 6 ГПч‘МУ N 306

2

ГІК М У N 5
ГіК М У N 564
ПК.М У N 1788

Нлзіга норматинно-правоного акта

іатверажено
вид нормативно-правового акта та наша органу

^
_
Закони України
іакон України
і''Про ОСНОВНІ засади державного нагляду (.контролю) у сфер»
тссчодарс».коі діял».ностГ'
Кодекс
іКолсі^с имв'..іьно"0 захисту ^‘країни
Іакон України
:”ПрО 0«''СКТИ ПІЛНІІШеяО» НЄОЄ.ЗПЄКИ”
Іакон України
•■’Про захист .'мо-аинн ыд впливу іонізуюче о пнаромінювання"
Пімтаншзи ІСабІнету Міністрік 5 країни
;Пи)'ядоь‘глеитпфікаіпі та'оолткх'об'сктат г.днитенбі ке6ездек»і ■* ‘
’ Постакова Кабінету Мініс'п?ів'Уц.>зімі*'
Поєтаиова Кабінеіу Мтісгрів України
кріпгр:;. з;» якими оиін.Оьіься ступінь ри.- *ку від провадження
госпоіарської Лмпьност га визиачастьої 'ісріолнчність
іздіїіснеиня п.'іанових зак'оліи лер'жавного паг.іяду (контролю)у
сфері Ті-':ногсим - іа :Ю'/КЄЖ!40І боіпскі.
—Поешнона Кабінету Міністрік х'ь^.и.нм
Гмнонс ИО*Г'.ЬЄнИЯ ПіЧТ«К50ЛіЧ'г-т»Ж^АИЧ Ч'-Горону - . .
^ «
1
Иосганона Ки«'чисі\ М.иісірів Xкраим«
ГІоря' юк ф' ИКИІЇ н\1.' чия юорові.-ьної І*Л е-кно'і о.хоронії
Ік ч 'іа н о н а К а б о їс 'у М ім іс ір ш
к р .іи.и
юк 1праві ■а ар ,ВЄ.-ІЄШІ»І ^бов я >►01; '■ «..грахунання
.:)чой;\ння за ііікозч,
ЦІ‘ВІДык'ГГЦДПОЬ далі»ьг '1МП на об’сктах
яка М',1.1. б'. і П 3 !■юзи■н.і ііо'жеж.іч'IIІ та дьл
пики •::с іо: небе ік-ки «кДіСчаючи іічькС.' .пГіучОнсбсЗмечні
сі-'*Чкг»і та оО*'к-.і. госирларська діяли».уг.- на яких може

дата та номер иормагіжноправоиоі о ак'і а

ВІД 05 КВІТНЯ .2(Х*7 р \ 8 ' ‘А
віді 2 жими-.: .'•■■і :

ВІДIXСІЧНЯ

\

р

р\

\ І

і^ іп

КІЛ 14 С і ч н я ІОЧХ р N И ’ Л - і і Р

в и і І .інпия 2 і'і-2

НІ.': .А* і'Оі н

У 'Г'Г'

І

■■'

о р п ік с .,ііи ;о аїкиий.ск'Олиг.ічнСкО.» сан и>р-оіепиеміатогіЧного ‘

НК\П’ N 1200

ІІІчМУ N 1214

ПКМУ N 308"^

ПК.МУ К 443
ІІКМУ N444
ПКМУ
' ПК.МУ N 253

ПК'.МУ N П
ПКМУ N 6

•ПК.Ч'П’ N 729

>:.,ракгс!'\
зaбeзп■c*teиm^И|«.^-.еннй .і прапійГГ чій'формувагіь та'
сгіеіпа.’м.юнаних •:луж‘5 пивільного зачнег' .<зсо-5ами
.індивідуального чахист)-. приладами радіаційної та хімічної
рознідки ломіметрнииого І ХІМІЧНОГО контролю
Перелік об’скті'в іа окре.мих територій, які гп;ілягають постійному
Іта обов'азкуйомч на договірній основі обслуговуванню
_ідерк'авинми аваріГшО'рятувалмнгми слч'ясГдми ‘ 1 __
_
Порядок створення І використання .матеріальних резервів для
ізалооігалня^діквідаїш надзвичайних сііт>аиій техногенного і іпрнролного характеру та їх наслілкія
. . . .
Порядок пі.дготойки до лій 33 призначенням органів управління та
ісил пііві.яьного зах'нсту
■
._____ ___
Порядок здійснення навчання населення д:яч4 у надзвичайних
сигуашях
-т
_
_
Порядок \ івореиня. «в'лання таф'унким фо|^мувань цивільного
;захист>
' і ”
Порядок викори-. тання .захисних спорчл иитдьного захисту
{імьі.ц.иоі оозрС'Ни) ;ля господарських. к'..:..г\'риих та побутових
п.отре6
’
;
Положчті.'я про ■зиі.\ державну стгстсму : -.вільного захистл'
П)>о татрсрлжомггя ич-)’6яі»Л‘ об'« ктін.тио мп.тс'ідзть оуб'сХтам
г-осиоЛлр-юканн.»! і:р>к‘-к‘т'У'гіаиЦя яких здиичюсттюя з урахуванням
вим.іг піженерн.»тухігічних заходів цив’д і ітогодахисту
•Поря.чі'К орпиіізади та проведения п|їо.^)е;І5жсй лідготовки.
пілтиіиочий
:>иі ост'ОПних иргипкц -'мв профсСіГінмх

ПосУанона К'абійсгу \-Іініст]>ін Мкрїини

ПІД1ЧсерГиія 2' С Р

Постанова Кабінету Міністрів України

ві.ч Г‘4 є'ертія 2‘Ц''і р \ !2 і і

Постанова Кабінету Міністрів України

шл 2У березня .2чїИ р N klS

Постанова Кабінету Міністрів України

.ВІЛ 26 червня 2 и і.'Ч ' N ІІ.І

Постанова Кабінету Мініст|.ііь \ ’краіни

ВІД 2.0 червня 2 '! .•Ч ' ^ ‘ м

Постанова Кабінету Міністрік Х'крашп

ві, І

Постанова Кабінету Міністрів Укриііни

Ніл Л.'' 'Ч'рс іия .>•' - р

Постанова К'абиіегч Миострич Украіии
Постанови Кабімегу Міністрів Украіми

И1111') с'ччу ; ■ : ; \ :
ПІД 'В' січин 2“ ! ,.1 \ І.

Посганона Кабіиугч .Міністрів Nкраїни

аВчіриіио-рят'.вильїчііч-служС* "
•
•
Про ьіт-псрд-хсьі'-з Иііря.дкУ п)*мк'.-іуий>і.сь- Уиішл разі загрози
іусигчспоиия і.ос .'.инщ :існия иа іЗГіїчаГизи-.-^итуаши техногенного

.іи'иІ *ія у ■ : ,і N ■''і '
\2 '

;.Ч Жхтгіін .

І КаМнє’ ■\ М ч

іп'м'о норми 1чкііО 'ііріІьонї ак'ти' та н о р м а ти и т .іок>

і і.лШ) Ь 0.'.Ііиі-2‘Аі4

1С;П Ы.Мгіегаснимк

Пака-іМІК України
ЧИ'г Сір'*^л;імми - Ч|іиї‘‘

Прамила пожс-жін>ї безпокіі в Україні-

Наказ .МВС >'краіни

в ід .’ •> Гр\ тия 2‘ • 1

. .1 І'»

зареч с грованіиі ' Мі иц. *

(>5березня
Правила улаштування систем
Правила улаїитуиання, експлуатації та гехйічногб обслуговування
.ісистем раннього виявлення налзвіїчаГжйх ситуацій та оповіщення
раннього виявлення
____ _____ діолей у разііх виникнення
• ___• _
Правила охорони життя людей на
Прави.-та охорони життя людей на волнйх об'єктах України
водних сіб’сктах
•
. . .
,

Наказ МЫС України

Наказ МИС України

1* ;а У

■

н п і 5 гравия 2 '• іч |. \ .
зареі.етрованиїї ч .Мін юсті Украяи;
05 липня.2їюь р ча N 78^'І265'^
ВІЛ 05 грудня 2ї*іЧ р N
заі>сг строваииїї \ Мів ю- г \кр.тм :'
ї)| ліі^'оіо 2'1‘С г ьі \

4-«T-s.r\ ец'ерГі: м-

Методика прс‘гнозувакня Х Н О

Меюлііка спостережень

Інструкція з трітадого зберігання

■rl;
f*і .

H;(»;o.-»a’Nticv> на

■»Urtjab \lvMns. і.|-. iHiKiilivVvvc» їНои«\ •- ' і’,«ЧСООЗпечнич :
тсриторых
* ! ' ■■; '
' •
Меіі>.м*!ка Пр-*ГНои'Н;і‘ТИЯиаслгікж ЙІ'І.ТІІЯ' •никиду) мерезпечжіх
Х;імічиі \ рсчоннн npf дікаріяхаьі прцЬіі^іііч их ро'скіах і
/ранеп^»рт! ■!
.Хіеголііка сіюсіеізежені^іцоло'біиикЧі ралиіиіиної та хімічно»
•обстаиор.ки
, Ііьструкиія з грипалого зберігання засобін радіаційного та
• хі\ііч«рго захист)
'

3,9

Інструкція щодо утримання захмснихінструкпія шодолтримання захисних споруд цивільної оборони у
споруд
лшртін'-час

3.10

Правила надання технічних умов

3.

План реагу вання на ра ііаиіГікі аварії Ллан реагування на ра/иаціГіні авари

3 12

ЛБИ В 1 1-7О002

^Правила палання технічних умов до інженерного забезпечення
Іоб’скта оудівніїитва щодо пожежної та техногенної безпеки

»4'ptMIU
Ийка:і \1 IIC . \Іінлгроііо;!і?(іки \І.нс^ч»номім,
ЧІмк'кО'к.мі

Нака) М Н Г України

Иака) М М Г України

Наказ м н е України

Наказ М іністерства оборони України

Наказ Дер'жатомрегуліонання! ,MHt

І.
3 13

З М

""'ДБП В

V 2-4-2006

НЛІІЬ В01 057-2006.200

Дерашині •.їудіве’^ькі норми Захист від пол
Пожежна безпека
р б 'см и 'ллівчимтва
Дср'.каині булжельи, норми. Інжеиерио тех-ичні заходи

Нака> Держоулу Укрц^нн
Наказ МіноУЛ\ N'KpaiHii

'і

■■■"•■»’MifU 2''..

..і ■'
\

■
’V х : (' і] '2
і;* •.
V I ih ’k VTI ^ xp.tirn; і.’.і ^Hl і hj
5j
< а \ 3 2 б 5 ^ !'
іи ;і' Ю Серпня 2'"і2 р \ . м.
TiijTeTCTjH'K.tHiM't \ \1імі\ч'і. \
2V'Се|чіия ^ілі2 |> .UI \
ПІД 16 г)>\. і т і 2'.".кС ;і \ '
зарЄ‘.строкаиии ч .\1і.нкчті Украиы
04 березня 2(.іОЗ р U N І '''•‘і *'5'"’
^ віл 0 жовтня 2ІН.ІО р N
зар<*<^строванип ч М ін'юси VKpaiHn
02 лмстопала 20пт> р u N
1 ISO 13*j 5-i
ВІЛ 14 лпетоиала 2i | p \ '' ’ 1
'^ape* СГ|ЧОКЛМП|| \x \llH ІОч^ll NKp.l’^-n
22 лисюплди 2'*!-' p u 'x
1mXS21^2''
Н1Д 1? гранни 2i'»*-i p \ X ’ 2: !
Ulpe* e iрч‘в;іиий \ Л1;н чЧ т; \ к;м и.10 черним 2‘ Я 14 р »,1 \ *2и •' 1 ■
ВІЛ«.«' грч’Дии 2*»ц2 1' X Ч\
В| 104 1.ч*иинм 2 'ич.» ]. \ 2 1

ЦИВМЬПП'*;' Зі..ХИч'У(ЦИВіЛЬНсГоІіПрОШО
ІІраиіілл иожс'жіич ї-сшеки ‘і а;ропричикмичому комплексі

Нак«м Мінагр»«пплгтики \!И і

е»-ічжпииіі •. ЛіЧ*
^tMІмя и|. • J ^. \

