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АКТ
від «
0 - 4 2018 року
складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо
додержання суб’єктом господарю вання вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
(необхідне підкреслити)

Торгівельний центр «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» за адресою: Одеська
(найменування /місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та

область, м. Одеса, вул. Талбухіна, 135. 65080__________________________________________ .
по батькові / місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 33568159, 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) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ,
Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, 65080. (048) 734-39-98_____________________ .
(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення, споруди, територію, протипожежне водопостачання та
протипожежні системи безпеки в торгівельному центрі «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА
ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна, 135___________
(назва о б ’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
ступень ризику (ВСР)______________________________________________________________ .
Загальна інформація про проведення перевірки:
Тип здійснюваної перевірки
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Наказ від 02.04.2018 року № 149, виданий
□планова;
□позапланова.
Головним управлінням Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Одеській області
Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 року № 28
Строк проведення перевірки
Завершення перевірки
Початок перевірки
ЗО
17
2018
04
06
04
11
00
2018
05
хвилини
години
рік
місяць
рік
години хвилини число
число місяць
Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Вовк
Михайло Іванович, начальник відділу техногенної безпеки управління__запобігання
надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Одеській області капітан служби цивільного захисту Хворостенко_Богдан
Вадимович, головний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання

надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Одеській області капітан служби цивільного захисту Постовар Артем Ігорович,
провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним
ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Одеській області лейтенант служби цивільного захисту Чебан Олена Валентинівна інспектор
відділу нагляду (контролю) за особливо важливими об’єктами центру забезпечення діяльності
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області
лейтенант служби цивільного захисту Степаненко Олександр Сергійович, головний фахівець
Київського районного віллілу Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Одеській області підполковник служби цивільного захисту Альшаков
Олександр Валерійович____________________________________________________________ .
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)\фізична
особа - підприємець:
Директора торгівельного центру «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА ФОРМАТТІЯ ЛІМІТЕД» Шостак
Івана Івановича, головного інженера торгівельного центру «МЕГАДОМ» ТОВ «НОВА
ФОРМАЦІЯ ЛІМІТЕД» Малюка Петра Микитовича__________________ _________________ .
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

інші особи:
обслуговуюча організація ЗЕВС (в частині перевірки систем протипожежного захисту)______
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Планова
не було взагалі
0 була у період 18.11.2016 року по
22.11.2016 року
Акт перевірки №291 від 22.11.2016 року
Розпорядчій документ № 144
від 28.11.2016 року
□ виконаний 0 невиконаний

N з/п

Позапланова
□ не було взагалі
0 була у період □ □ □ □ року по □ □ □ □ р о к у
Акт перевірки № □ □ □ від □ □ .□ □ .□ □ року
Розпорядчій документ від □ □ □
від □ □ .□ □ .□ □ року
□ виконаний □ невиконаний

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Питання, що підлягають перевірці Так Ні нв нп

Нормативне
обґрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
Ні
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
пункти 2 - 8, 10 розділу
Так
1.1 Наявність на об’єкті розпорядчих
II ППБУ
документів та інформаційних покажчиків
з питань пожежної безпеки
пункт 14 розділу II
Ні
1.2 На підприємстві створено СПБ
ППБУ
пункт 12 розділу II
Так
1.3 На підприємстві створено добровільну
ППБУ
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
пункти 17-19 розділу
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної Так
II ППБУ
безпеки та проведення виховної роботи,
спрямованої на запобігання пожежам
пункт 9 розділу II
Ні
2. У будівництві та на виробництві
ППБУ
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
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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
5. Проведено інструктажі та проходження
навчання з питань пожежної безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан
утримання території
7. Забезпечено протипожежний стан
утримання будівель, приміщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан
утримання шляхів евакуації і виходів

Так

пункт 11
ІШБУ

т у -з т г т у

П

шихти 2. 4. 5 статті 57
КЦЗУ

Ні
Ні
Ні
Ні

пункти 15, 16, 20
розділу II ППБУ
пункти 1.1 - 1.21 глави
1 розділу III ППБУ
пункти 2.1 - 2.22 глави
2 розділу III ППБУ
пункти 2.23 - 2.37
глави 2 розділу III
ППБУ

9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливість їх
Ні
пункти 1.1 - 1.24 глави
застосування, монтаж, наладка та
1 розділу IV ППБУ
експлуатація) відповідають вимогам
нормативних документів
9.2 Системи опалення та теплові мережі
пункти 2.1 - 2.18 глави
Ні
2 розділу IV ППБУ
відповідають протипожежним вимогам
стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
пункти 2.18 - 2.27
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування
Ні
глави 2 розділу IV
повітря відповідають протипожежним
ППБУ
вимогам норм
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
Так
9.4 Газове обладнання відповідає
розділу IV ППБУ
протипожежним вимогам норм
пункти
3.1 - 3.5 глави 3
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення Так
розділу IV ППБУ
відповідають та експлуатуються
відповідно до вимог протипожежних
норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів
зв'язку
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
Так
10.1 Будівлі, приміщення та споруди
розділу V ППБУ
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
спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
пункт 1.4 глави 1
Ні
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до
розділу V ППБУ
вимог нормативно-правових актів
11. Наявність та утпимання систем протипожежного водопостачання
пункти 2.1, 2.3 глави 2
Ні
11.1 Системи зовнішнього протипожежного

з

водопостачання, насосні станції
відповідають та експлуатуються
відповідно до протипожежних вимог
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього Так
протипожежного водогону, кількість
вводів у будівлю, витрати води на
внутрішнє пожежогасіння та кількість
струмин від пожежних кранів відповідає
вимогам будівельних норм
12. Наявність та утримання підрозділів
Так
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
охорони, пожежної техніки та 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 іншими подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці
та проведенні будівельно-монтажних
робіт відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
застосування пожежно-технічної
класифікації відповідають
вимогам нормативних документів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у
проектній документації щодо
обмеження поширення пожежі
4

розділу V ППБУ

пункт 2.2 глави 2
розділу V ППБУ

Нв

Нв

пункт 7 розділу
I, пункт 12 розділу
II, 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

Нв

пункт 21 розділу II
ППБУ

Нв

пункти 1.1 - 1.5 глави 1
розділу VII ППБУ

Нв

пункти 2.1 - 2.28 глави
2 розділу VII ППБУ

пункти 3.1 - 3.9 глави 3
розділу VII ППБУ

Ні

Нп

пункти 4.1 - 4.48 глави
4 розділу VII ППБУ

Нп

пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
2.1 -2.19 ДБН В.1.1-7

Нп

пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
3.1 -3.5 ДБН В.1.1-7

між будинками відповідають
вимогам нормативних документів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у
НП
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
Ні
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
Ні
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
Так
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 І . Забезпечення техногенної безпеки т і »захисту населення і територій від
надзвичайних сит^/ацій
1. Виконання вимог інженерно-технічних
Нп
тункти 1 - 4 Переліку
заходів на об'єктах, проектування яких
об’єктів, що належать
суб’єктам
здійснюється з урахуванням інженерногосподарювання,
технічних заходів цивільного захисту
зроектування яких
щійснюється 3
■/рахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту, ПКМУ N 6,
тідпункт 1.9 ДБН В. 1.21-2006
зункт 3 Порядку
Ні
2. Проведено ідентифікацію об'єкта
дентифікацїї та обліку
підвищеної небезпеки
об'єктів підвищеної
зебезпеки, ПКМУ N 956
зункт 9 частини першої
Ні
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів
статті 20 КЦЗУ,Порядок
підвищеної небезпеки
зекларування безпеки
об'єктів підвищеної
зебезпеки, ПКМУ N 956
зункт 1 Порядку
Ні
4. Проведено обов'язкове страхування
зроведення
цивільної відповідальності суб'єктів
збов'язкового
господарювання
страхування цивільної
відповідальності, ПКМУ
5

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

Ні

ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру
та їх наслідків, ПКМУ N
308
стаття 53 КЦЗУ

Нв пункт 1.1 Правил
охорони життя людей на
водних об'єктах

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

№
з/п

1
1.

ОПИС
виявлених порушень
Нормативно-правовий акт,
Детальний опис виявленого порушення
вимоги якого порушено
реквізити
позначення
норми (пункт, нормативностаття)
правового
акта*
2
3
4
Торгівельний павільйон №1
ст. 20
Система протидимного захисту не справна та не готова
КЦЗУ
до роботи (е к с п л у а т у є т ь с я з п о р у ш е н н я м и р о б о т и , а
Розділ V п 1.1
ППБУ
сам е:

не

вм и каєт ься

авт ом ат ично,

а

в

ручном у

р е ж и м і н е в с і п р и я м к и в ід ч и н я ю т ь с я )

2.
3.

4.

ст. 20
Розділ V п. 1.2
ст. 20
Таблиця 4

ст. 20
Розділ V п. 1.2
5. І ст. 20
п. 1.4 Розділ V
п.7.4 додатку
Ж
6.
ст. 20;
Розділ IV,
п. 1.21
п. 5.1.35,
п. 5.1.36
ст. 20
7.
Розділ І п.7
ст. 20
8.
Розділ ПІ п. 2.3.
п. 1.24

Не всі приміщення 2-го поверху обладнанні
КЦЗУ
автоматичною пожежною сигналізацією
ППБУ
Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі
КЦЗУ
ДБН В. 1.1.7- торгівельного павільйону.
2002
Автоматична пожежна сигналізація в торгівельному
КЦЗУ
залі знаходиться в несправному стані
ППБУ
Автоматична установка пожежогасіння знаходиться у
КЦЗУ
несправному стані та не проводиться її перевірка з
ППБУ
ДБН В. 2.5- пуском води.
56:2014
Відсутня експлуатаційно-технічна документація на
КЦЗУ
пристрої захисту території, будівель та споруд від
ППБУ
прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
ДСТУ Б
В.2.5-38:2008
КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

Не надано сертифікати відповідності на зсжежн;
сповіггпгвачі. шо встановлені в павільйоні
Не встановлені протипожежні двері в елепроштгових.
насосній станції, вентиляційній.
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9.

ст. 20
Розділ III, п.
2.9.

КЦЗУ
ППБУ

10.

ст. 20,55;
Розділ III, п. 8

КЦЗУ
ППБУ

11.

ст. 20
Розділ IV
п. 2.23 п. 2.24
ст. 20
Розділ IV п.
2.23 п. 2.24
ст.20
Розділ III п.
2.37
ст.20
Розділ III п.
2.37
ст. 20
Розділ IV п.
2.23 п. 2.24
ст. 20
Розділ V п. 2.2.

КЦЗУ
ППБУ

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

КЦЗУ
ППБУ

Для складських приміщень не визначено категорії
щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми
визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі
для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які
необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення,
а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Допускається встановлення торгівельної продукції під
сходовими клітками (н а 1-м у, 2 - м у п о в е р х а х ), що
перешкоджає евакуації та не уможливлює її при
пожежі.
Евакуаційні виходи закритті на електронні замки
(в р ізн і) коли в торгівельному центрі знаходяться люди,
та які не можливо легко відкрити з торгівельного залі
Евакуаційний вихід з торгівельного павільйону на 1-му
поверсі в магазині «Ламінат» захаращено торгівельним
обладнанням.
На шляхах евакуації встановленні розсувні двері (щ о

КЦЗУ
ППБУ

за б о р о н е н о ,

КЦЗУ
ППБУ

Допускається зменшення ширини евакуаційних
проходів (р о зм іщ е н н я п о с е р е д и н і т о р гів е л ь н і

н а в іт ь

при

н а я вн и х

ін ш и х

ш ляхах

е в а к у а ц ії)

м айдан чи ки т а обладнання)

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

Додаткові евакуаційні виходи (п о б о к а м в ід р о з с у в н и х
закриті на ключ та захаращенні торговою
продукцією по всій будівлі.
Пожежні крани в орендованих приміщеннях,
приміщеннях
електро-щитової
захаращенні
торгівельним обладнанням.
В приміщенні насосної не вивішена загальна схема
протипожежного водопостачання.
В приміщенні насосної не вивішено схема обв’язки
насосів.
У приміщенні насосної допускається зберігання
сторонніх предметів і устаткування
Не забезпечено роботу насосів внутрішнього
протипожежного
водопостачання
з
основного
електропостачання на резервне.
Допускається складування горючих матеріалів біля
електрообладнання на відстані менше 1 м.

дверей)

ст. 20
Розділ V п. 2.3
ст. 20
Розділ V п. 2.3
ст. 20
Розділ V п. 2.3
ст.20
Розділ V п. 2.2,
п. 2.3
ст.20
Розділ IV п.
1.18
ст.20
Розділ V п. 3.6

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

ст. 20,55;
Розділ IV,
п. 1.13
ст. 20
Розділ III,

КЦЗУ
ППБУ

Торгівельні місця не забезпеченні первинними
засобами пожежогасіння, а наявні первинні засоби
пожежогасіння не пройшли технічне обслуговування.
Допускається
використання
не
сертифікованих
обігрівальних приладів.

КЦЗУ
ППБУ

Допускається
складування
в
приміщені
електрощитової горючих матеріалів та обладнання.

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ
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25.

26.

27.

28.

29.
ЗО.

31.
32.

п. 2.12.
ст. 20, 55;
Розділ IV, п. 1.6.

ст. 20, 55;
Розділ IV,
п. 1.18
ст. 20,55;
Розділ IV,
п. 2.26

ст.20,55
Розділ IV п.
1.17
ст. 20
Розділ IV п. 1.8
ст. 20,55;
Розділ IV,
п. 1.16
ст.20
Розділ IV п. 1.7
ст. 20,55;
Розділ II, п. 8

33.

ст. 57
п. 1.

34.

ст.20
Розділ III
п. 2.37
ст. 20
Таблиця 4

35.

36.

ст. 20
Розділ III,
п. 2.9.

КЦЗУ
ППБУ

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

З’єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і
кабелів в з’єднувальних коробках не виконано за
допомогою опресування, зварювання, паяння або
затискачів (гвинтових, болтових).
Допускається експлуатація світильників зі знятими
ковпаками (розсіювачами).
Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера,
групи кондиціонерів не забезпечено автономним
пристроєм електричного захисту не залежно від
наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу
кондиціонерів.
Допускається встановлення електричних розеток,
вимикачів на горючу основу в приміщеннях
торгівельного павільйону.
Допускається використання тимчасових електромереж.

Електрощити, групові електрощітки не оснащені
схемами підключення споживачів з пояснюючими
написами і вказаним значенням номінального струму
апарата захисту
КЦЗУ
З’єднувальні короби не закритті пробками з
ППБУ
негорючого матеріалу
КЦЗУ
Приміщення торгівельного павільйону не забезпечені
відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх
ППБУ
кількість, а також місця їх встановлення повинні
відповідати ДСТУ ІБО 6309:2007 "Протипожежний
захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ІБО 6309:1987,
ЮТ) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и
знаки безопасности".
Використання орендованих приміщень за цивільноКЦЗУ
ПКМУ №440 правовим договором здійснюється за відсутності
від 05.06.2013 декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки.
Торгівельний павільйон №2
На шляхах евакуації встановленні розсувні двері та
КЦЗУ
такі що обертаються (з а б о р о н е н о н а в іт ь п р и н а я в н о с т і
ППБУ
ін ш и х е в а к у а ц ій н и х ви х о д а х ).

КЦЗУ
ДБН В. 1.1.72002
КЦЗУ
ППБУ

Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі
торгівельного павільйону.
Для складських приміщень не визначено категорії
щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми
визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі
для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які
необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення,
9

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.

50.

ст. 20;
Розділ IV,
п. 1.21
п. 5.1.35,
п. 5.1.36
ст.20
Розділ V п. 3.6
ст. 20,55;
Розділ II, п.З,
Розділ III,
п.2.36;
п. 7.6.6;
п.11.3.5
ст. 20
Розділ IV п. 2.5

КЦЗУ
ППБУ

а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Не представлена експлуатаційно-технічна документація
на пристрої захисту території, будівель та споруд від
прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.

ДСТУ Б
В.2.5-38:2008
КЦЗУ
Торгівельні місця не забезпеченні первинними
ППБУ
засобами пожежогасіння.
КЦЗУ
Ліфти та ескалатори у павільйоні не працюють у
ППБУ
режимі «пожежа».
ДБН В.2.2-92009;
ДБН В.2.5-562014
КЦЗУ
На кухні кафе павільйону не здійснюється очищення
ППБУ
димоходів кухонних плит один раз на місяць з
фіксуванням у відповідному журналі та складанням
відповідного акту.
ст. 20
КЦЗУ
У павільйоні допускається знижування класу
Розділ III п. 2.3
ППБУ
вогнестійкості елементів заповнення прорізів у
протипожежних перешкодах зон безпеки, що
розташовані біля ліфтів.
ст. 20,55;
КЦЗУ
Електрощити, групові електрощітки не оснащені
Розділ IV,
ППБУ
схемами підключення споживачів з пояснюючими
п. 1.16
написами і вказаним значенням номінального струму
апарата захисту
ст.20,55
КЦЗУ
Допускається встановлення електричних розеток,
Розділ IV
вимикачів на горючу основу в приміщеннях
ППБУ
п. 1.17
торгівельного павільйону.
ст. 20
КЦЗУ
Допускається використання тимчасових електромереж.
Розділ IV п. 1.8
ППБУ
ст. 20, 55;
З’єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і
КЦЗУ
кабелів в з’єднувальних коробках не виконано за
Розділ IV, п. 1.6.
ППБУ
допомогою опресування, зварювання, паяння або
затискачів (гвинтових, болтових).
Приміщення торгівельного павільйону не забезпечені
ст. 20,55;
КЦЗУ
відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх
Розділ II, п. 8
ППБУ
кількість, а також місця їх встановлення повинні
відповідати ДСТУ ІБО 6309:2007 "Протипожежний
захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ІБО 6309:1987,
ЮТ) та ТОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и
знаки безопасности".
Торгівельний павільйон №3
Приміщення 2-го поверху не обладнанні автоматичною
КЦЗУ
ст. 20
пожежною сигналізацією та системою пожежогасіння.
ППБУ
Розділ V п. 1.2
Не проведено обробку металевих конструкцій покрівлі
КЦЗУ
ст. 20
ДБН В. 1.1.7- тогрівельного павільйону
Таблиця 4
2002
На шляхах евакуації встановленні розсувні двері.
КЦЗУ
ст.20
ППБУ
Розділ III п.
2.37
Відсутній незадимлювальний ліфтовий хол на 1 -му та
КЦЗУ
ст. 20,55;
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Розділ II, п.З,
Розділ III,
п.2.36;
п. 7.6.6;
п. 11.3.5
ст. 20,55;
Розділ II, п. 8

ППБУ
ДБН В.2.2-92009;
ДБН В.2.5-562014
КЦЗУ
ППБУ

52.

ст. 20
Таблиця 4

53.

ст. 20, 55;
Розділ VI,
пп. 7 п.9.1.
ст. 20
Розділ III, п.
2.9.

КЦЗУ
ДБН В. 1.1.72002
КЦЗУ
ППБУ

51.

54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.

КЦЗУ
ППБУ

ст. 20;
Розділ IV, п.
1.21
п. 5.1.35, п.
5.1.36
ст.20
Розділ V п. 3.6
ст. 20,55;
Розділ IV, п.
1.16

КЦЗУ
ППБУ
ДСТУБ
В.2.5-38:2008

ст.20,55
Розділ IV п.
1.17
ст. 20
Розділ IV п. 1.8
ст.20
Розділ III
п. 2.37

КЦЗУ
ППБУ

ст. 20
п. 1.1, п. 1.2 ,
п. 1.4 розділ V
ст. 20

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

КЦЗУ
ППБУ

2- му поверсі.

Приміщення торгівельного павільйону не забезпечені
відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх
кількість, а також місця їх встановлення повинні
відповідати 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 проведено обробку металевих конструкцій покрівлі
тогрівельного павільйону
Стелажі для зберігання товару на другому поверсі
(склад) павільйону виконані з горючих матеріалів.
Для складських приміщень не визначено категорії
щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми
визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі
для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які
необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення,
а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Не представлена експлуатаційно-технічна документація
на пристрої захисту території, будівель та споруд від
прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Торгівельні місця не забезпеченні первинними
засобами пожежогасіння.
Електрощити, групові електрощітки не оснащені
схемами підключення споживачів з пояснюючими
написами і вказаним значенням номінального струму
апарата захисту
Допускається встановлення електричних розеток,
вимикачів на горючу основу в приміщеннях
торгівельного павільйону.
Допускається використання тимчасових електромереж.
Евакуаційні виходи з 2 поверху (сходи) захаращенні
торгівельним обладнанням.
Загальні вимоги
Автоматична пожежна сигналізація не сповіщає про
місце виникнення пожежі (з в к а за н н я м н о м е р у д а т ч и к у
т а м іс ц я р о з т а ш у в а н н я )

КЦЗУ

Автоматична пожежна сигналізація утримується з
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V
63.

64.

п. 1.1 розділ V

ППБУ

ст. 20, 55;
Розділ V п. 1.4;
Форма Ж.4,
п.Ж б.5
додатку Ж
ст. 20
Розділ І п.7

КЦЗУ
ППБУ
ДБН В. 2.556:2014
КЦЗУ
ППБУ

порушеннями норм та правил в торгівельних
павільйонах №1 та №3
Відсутній план-графік з підтримання експлуатаційної
придатності
систем
протипожежного
захисту
(р егл а м е н т ).

Не надано сертифікати відповідності на систему
оповіщення (б е з д а н и х с е р т и ф ік а т ів с и с т е м а
о п о в іщ е н н я н е м о ж е
о п о в іщ е н н я )

65.

ст. 20
Розділ V п. 1.2
п. 9.2.10, п.
9.2.11
ст. 20, 55;
Розділ V п. 1.1;
Додаток Ж,
п. Ж 2.3,

КЦЗУ
ППБУ
ДБН В. 2.556:2014
КЦЗУ
ППБУ;
ДБН В.2.5-562014

67.

ст. 20, 55;
Розділ V п.1.4;
Додаток Ж,
п. Ж 6.6, Ж 6.7,

КЦЗУ
ППБУ
ДБН В.2.5-562014

68.

5 підп. 3 п. 2.3
Розділу V
Таблиця 1 п.
2.1, п. 2.7,
п 5.
ст.20
Розділ V п. 3.11

ППБУ
ТОСТ
12.4.026-76
ТОСТ 1420269
КЦЗУ
ППБУ

66.

69.

70.

ст. 20
Розділ III, п.
2.9.

КЦЗУ
ППБУ

71.

ст.20
Розділ V п. 2.1.

КЦЗУ
ППБУ

експлуат уват ись,

як

сист ем а

Система оповіщення про пожежу не підтримується у
автоматичному стані в торгівельних павільйонах №1,
№2, №3: повідомлення про пожежу українською
мовою відсутні та повідомлення не зрозумілі
Не направляються письмові повідомлення для
інформування територіального органу державного
нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту про всі випадки відмов та
спрацювань систем протипожежного спостереження, а
також про вжиті у зв’язку з цим заходи із забезпечення
пожежної безпеки об’єкта.
Біля ППКП відсутня експлуатаційна та технічна
документація на автоматичну пожежу сигналізацію:
перелік
регламентних
робіт
з
технічного
обслуговування СПЗ; графік чергувань оперативного
(чергового) персоналу; посадові інструкції оперативночергового персоналу.
Трубопроводи
внутрішнього
протипожежного
водогону на дільницях запірно-регулюючій арматури
та в місцях приєднання рукавів та інших пристроїв для
гасіння пожеж не пофарбовано в червоний колір
Пожежні щити не доукомплектовані згідно норм
належності, а саме: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском
- 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного
матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3
шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
Для складських приміщень не визначено категорії
щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми
визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі
для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які
необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення,
а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Для контролю працездатності мережі системи
зовнішнього протипожежного водопостачання не
проводиться 1 раз в рік випробування на тиск та
витрату води, з оформлення відповідного акту.
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72.

ст.20
Розділ V п. 2.1.

КЦЗУ
ППБУ

73.

ст.20
Розділ V п. 2.1.
ст.20
пп.1 п. 2.3
розділ V
ст.20
пп. 2 п. 2.3
розділ V
ст.20
пп. 6 п. 2.3
розділ V
ст.20
пп.7 п. 2.3
розділ V
ст. 20
Розділ II п. 8

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

Відсутні покажчики гідрантів з нанесеням цифровими
значеннями відстань в метрах від покажчика до
гідранту, внутрішній діаметр трубопровідної мережі та
вид водопровідної мережі.
Пожежні гідранти за номером 1 та 2 знаходиться у
несправному стані (щ о п ід т в е р д ж у є А к т п е р е в ір к и )
Відсутня інформація на кожній засувці і пожежному
насосі-підвищувачі про їх призначення

КЦЗУ
ППБУ

У приміщення насосної допускається
сторонніх предметів (фарби та ГР).

КЦЗУ
ППБУ

Біля входу в приміщення насосної станції відсутній
напис (табло) «Пожежна насосна станція» з
освітленням уночі.
Не зазначене місце зберігання ключів від дверей
насосної станції

74.

75.

76.

77.

78.

КЦЗУ
ППБУ
КЦЗУ
ППБУ

79.

ст. 20
Розділ III
п. 1.15

КЦЗУ
ППБУ

80.

ст. 20
Розділ III
п. 1.16

КЦЗУ
ППБУ

зберігання

Територія торгівельного центру не забезпечена
відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх
кількість, а також місця їх встановлення повинні
відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний
захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987,
IDT) та ТОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и
знаки безопасности".
На території об’єкту на в’їздах (виїздах) не
встановлена схема території на яких потрібно
зазначити розміщення будівель, проїздів, розміщення
гідрантів та водойм.
Допускається стоянка автотранспортних засобів на
відстані менше ніж 5 метрів від пожежних гідрантів,
пожежної водойми та забірних пристроїв вододжерела
(щ о п е р е ш к о д ж а є в іл ь н о м у п ід ’їз д у т а з а б о р у в о д и для
ц ілей п о ж е ж о га с ін н я ).

81.

82.

ст. 20
Розділ III п. 2.3.
п. 1.24
ст. 20
Розділ III
п. 1.19

83.

ст. 20 ст. 53
п. 3.2

84.

ст. 20
п. 7

85.

ст. 20 , ст. 130
ст. 11

КЦЗУ
ППБУ

Насоси що підвищують тиск, з пожежного водоймища
не працюють в автоматичному режимі.

Керівником об’єкту своїм наказом не визначено місця
для паління, які повинно позначитись відповідними
знаками.
Техногенна безпека
В торгівельних павільйонах на покрівлі не
КЦЗУ
впроваджено автоматизовану систему раннього
ДБН В.2.5виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення
76:2014
населення у разі її виявлення.
Ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки
КЦЗУ
об’єкту з урахування всіх чинників небезпеки
Наказ МНС
України №98 проведена не вірно та з порушенням методики
ідентифікації.
Не проведено ідентифікацію щодо визначення об’єкту
КЦЗУ
підвищеної небезпеки
ЗУ «Про
ОПН»
КЦЗУ
ППБУ
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86.

87.

88.

89.
90.

ст. 20, 133
п. 1, п. 2

Відсутній договір на постійне та обов’язкове аварійнорятувальноме обслуговування на договірній основі
аварійно-рятувальними службами, які пройшли
атестацію в установленому порядку
пункт
8 КЦЗУ, ПКМУ Не проведено навчання працівників (керівного складу)
частини першої
№ 443,
з питань цивільного захисту, у тому числі правилам
статті 20,
ПКМУ
техногенної безпеки.
стаття 40
№444
пункт
11 КЦЗУ, ПКМУ
частини першої
№444
статті 20,
пункти 5
ст. 20
КЦЗУ
п. 3.1.
ПТБ
ст.20
КЦЗУ
п.4.5.5
ПТБ

91.

ст.20
п. 4.3
п.п.9,10,11

92.

ст.20
п.4.3

93.

ст. 20
п. 39
п.4.7

94.

ст. 20
п. 4.4.8.
ст. 20
п. 3.2
п. 2.1.11
Розділ VIII ст.
93

95.

КЦЗУ
ПКМУ
№1200
ПТБ
КЦЗУ
ПКМУ
№1432
КЦЗУ
ПКМУ
№1432
ПТБ
КЦЗУ
ПТБ
КЦЗУ
ПТБ
КЦЗУ

97.

ст. 20 ст. 133

КЗЦУ

40
О©

96.

КЦЗУ
ПКМУ
№763

ст. 20,30,31
п. 27

КЦЗУ №
5403-УІ,
ПКМУ від
15.02.1999 р.
№ 192

99.

ст. 20
п.7

КЦЗУ
ПКМУ № 443
Про
затвердження

____ 1_____________

Не проведені об’єктові тренування і навчання з питань
цивільного захисту

Не розроблено інструкції щодо забезпечення
техногенної безпеки.
Не вивішено на видних місцях на підприємстві
інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки
та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної
ситуації та аварії.
Не
забезпечено
всіх
працівників
засобами
індивідуального захисту (протигази).

Не розроблено план евакуації працюючого персоналу
підприємства та не затверджений його керівником
відповідного органу виконавчої влади
Не
складено
список
працюючого
персоналу
підприємства, який підлягає евакуації у разі
виникнення надзвичайної ситуації.
Не розроблено та не затверджено керівником схему
оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Не обладнаний сучасний куточок цивільного захисту
населення.
Не наданні дані по обсягам фінансування, що
виділяються для проведення необхідних заходів
цивільного захисту становить менше ніж 0,5% обсягу
валового доходу такого об’єкту.
Не розроблено та не узгоджено (затверджено) плани
взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення на інших
об’єктах та територіях.
Не забезпечено всі виробничі, службові та
адміністративні приміщення радіотрансляційними
точками (радіоприймачами відповідного діапазону
для районів, де немає проводового мовлення) для
гарантованого
приймання
програм
державного
радіомовлення.
Не розроблено програму підготовки працівників до дій
у надзвичайних ситуаціях та не затверджено у
відповідному порядку.
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100. ст. 20
п.17

101. ст. 20;

п. 4; 4.3;

Порядку
здійснення
навчання
населення
діям у
надзвичайних
ситуаціях
КЦЗУ
ПКМУ № 444
«Про
затвердження
Порядку
здійснення
навчання
населення
діям у
надзвичайних
ситуаціях»
Кодекс
цивільного
захисту
України;
ПТБ;
ПКМУ від
19.01.2002 р.
№ 1200 «Про
затвердження
Порядку
забезпечення
населення і
працівників
формувань та
спеціалізован
их служб
цивільного
захисту
засобами
індивідуально
го захисту,
приладами
радіаційної та
хімічної
розвідки,
дозиметрично
го і хімічного
контролю»
КЦЗУ №
5403-УІ,
ПТБ

Не розроблені графіки проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту у порядку, затвердженому Міноборони.
Графіки таких навчань і тренувань затверджуються
щороку керівниками підприємств, установ та
організацій і узгоджуються з місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
та територіальними органами ДСНС.

Працівники підприємства забезпечені не перевіреними
засобами
радіаційного
та
хімічного
захисту,
працівників об'єктових формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту та населення, (не проведено
перевірку наявних)

Не розроблено номенклатуру забезпечення працюючого
персоналу засобами хімічного захисту та не узгоджено з
Головним управлінням ДСНС України в Одеській
області
Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

102. ст. 20
п. 4.3

(заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
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№
з/п
1

2

Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта
Так
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 осіб, що проводять перевірку, пред’явлено

3

Копію посвідчення на перевірку надано

4

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

5

Ні

НВ

НП

Нормативне
обгрунтування
частина четверта статті
5 ЗУ від 05 квітня 2007
р. № 877
частина п’ята статті 7,
стаття 10 ЗУ від
05 квітня 2007 р. № 877
частина п’ята статті 7,
абзаци третій та
шостий статті 10 ЗУ від
05 квітня 2007 р. № 877
частина дванадцята
статті 4 ЗУ від 05
квітня 2007 р. № 877
частина перша статті 6
ЗУ від 05 квітня 2007
р. № 877

Іояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного перевірки та складеного акта
перевірки
№
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 Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Головного управління ДСНС Україні;
Заступник начальника Головного управління
із запобігання надзвичайним ситуаціям
Головного управління ДСНС України
в Одеській області

Вовк Михайло Іванович
(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)

Начальник в і д д і л у техногенної безпеки
Управління запобігання надзвичайним ситуаціям
Головного управління ДСНС України
в Одеській області
капітан служби цивільного захисту

Хворостенко Богдан Вадимович
ім’я та по батькові)

(посада)

Головний інспектор відділу техногенної
безпеки управління запобігання надзвичайним
ситуаціям Головного управління ДСНС України
в Одеській області
капітан служби цивільного захисту

Ігорович
(прізвище, ім’я та по батькові)

(посада)

Провіяний інспектор відділу техногенної
безпеки управління запобігання надзвичайн
ситуаціям Головного управління ДСНС
в Одеській області
лейтенант служби цивільного захисту

Чебан Олена Валентинівна
(піЯпис)

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

Інспектор відділу нагляду (контролю) за особливо
важливими об’єктами центру забезпечення
діяльності Головного управління ЯСНС
в Одеській області
лейтенант служби цивільного захисту
(посада)

~

Степаненко Олександр Сергійович
(її

(прізвище, ім’я та по батькові)

Головний фахівець Київського районного відділу
Головного управління ДСНС в Одеській област(ї , 'і
підполковник служби цивільного захисту
(посада)

Альшаков Олександр Валерійович

^Ч ^ Г п ід п и с

Примірник цього акта перевірки отримано «

бпмяйище, ім’я та по батькові)
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Посадові таУабо уповноважені особи суб’єкта господарювання, інші особи, присутні під час
здійснення заходу:
/

(посада)

/

'

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими
особами
суб’єкта
господарювання
цього
акта
перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може
бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеженого доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правові актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№
з/п
А
1
1.1

Позначення
нормативно- Назва нормативно-правового акта
правового акта
1

2

Затверджено
дата та номер
вид нормативнонормативно-правового
правового акта та
акта
назва органу
4
3

Закони України
державного Закон України
у
сфері

Від 05.04.2007 № 877 - V

1.2 КЦЗУ

«Про правові засади
нагляду
(контролю)
господарської діяльності»
Кодекс Цивільного захисту України

1.3 ЗУ № 2245

«Про об’єкти підвищеної небезпеки» Закон України

Від 02.10.2012
№ 5403-УІ
Від 18.01.2001 №2245-111

1.4 ЗУ № 15/98

«Про захист людини від впливу Закон України
іонізуючого випромінювання»

Від 14.01.1998 № 15/98 ВР

2

ЗУ № 877

Кодекс

Постанови Кабінету Міністрів України
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2.1 ПКМУ № 956

Порядок ідентифікації та обліку
Постанова Кабінету
об’єктів підвищеної небезпеки
Міністрів України
2.2 ПКМУ № 1043 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
2.3 ПКМУ № 5
Типове положення про відомчу
Постанова Кабінету
пожежну охорону
Міністрів України
2.4 ПКМУ № 564
Порядок
функціонування Постанова Кабінету
добровільної пожежної охорони
Міністрів України
2.5 ПКМУ № 1788 Порядок і правила проведення Постанова Кабінету
обов’язкового страхування цивільної Міністрів України
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
2.6 ПКМУ № 1200 Порядок забезпечення населення і Постанова Кабінету
особового складу невоєнізованих Міністрів України
формувань засобами радіаційного та
хімічного захисту
2.7 ПКМУ № 1214 Перелік
об’єктів
та
окремих Постанова Кабінету
територій, які піддягають постійному Міністрів України
та обов’язковому на договірній
основі обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами
2.8 ПКМУ № 308
Порядок створення і використання Постанова Кабінету
матеріальних
резервів
для Міністрів України
запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків
2.9 ПКМУ № 443
Порядок підготовки до дій за Постанова Кабінету
призначенням органів управління та Міністрів України
сил цивільного захисту
2.10 ПКМУ № 444
Порядок
здійснення
навчання Постанова Кабінету
населення діям у надзвичайних Міністрів України
ситуаціях
2.11 ПКМУ № 787
Порядок утворення, завдання та Постанова Кабінету
функцій
формувань
цивільного Міністрів України
захисту
2.12 ПКМУ № 138
Порядок створення, утримання фонду Постанова Кабінету
захисних споруд цивільного захисту Міністрів України
та ведення його обліку
Положення про єдину державну Постанова Кабінету
2.13 ПКМУ № 11
Міністрів України
систему цивільного захисту
Постанова
Кабінету
Про затвердження переліку об’єктів,
2.14 ПКМУ № 6
Міністрів України
що належать суб’єктам
господарювання, проектування яких
здійснюється з урахуванням вимог
інженерно-технічних заходів
цивільного захисту
Постанова Кабінету
Порядок організації та проведення
2.15 ПКМУ № 729
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від 11.07.2002 №956
від 27 грудня 2017 р.
№ 1043

від 09 січня 2014 р. № 5
від 17.07.2013 №564
Від 16.11.2002 № 1788

Від 19.08.2002 № 1200

Від 04.08.2000 № 1214

Від 29.03.2001 №308

Від 26.06.2013 №443

Від 26.06.2014 №444

Від 09.10.2013 №787

Від 10 березня 2017 р.
№ 138
Від 09.01.2014 № 11
Від 09 січня 2014 р. № 6

Від 02 жовтня 2013 р. № 729

2.16

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

професійної підготовки, підвищення Міністрів України
кваліфікації основних працівників
професійних аварійно-рятувальних
служб
ПКМУ № 841
Порядок проведення евакуації у разі Постанова Кабінету
Від 30.10.2013 № 841
загрози виникнення або виникнення Міністрів України
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи
Наказ МВС
Від 15.01.2018 р. №25,
Правила експлуатації та типових норм Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
України № 25 належності вогнегасників
України 23.02.2018 за
№225/31677
ППБУ
Правил пожежної безпеки в Україні Наказ МВС України Від 30.12.2014 № 1417,
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 05 березня
2015 р. за №252/26697
Правила
Від 03.12.2001 №272,
Правила охорони життя людей на Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
охорони життя водних об’єктах України
України 01.02.2002 за №
на водних
95/6383
об’єктах
Від 15.08.2007 №557,
ПТБ
Правила техногенної безпеки у сфері Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
цивільного захисту на підприємствах,
України 03.09.2007 за№
в організаціях, установах та на
1006/14273
небезпечних територіях
Від 27 березня 2001 р. №
Методика
Методика прогнозування наслідків Наказ МНС,
73/82/64/122, зареєстрований у
прогнозування виливу
(викиду)
небезпечних Мінагрополітики,
Мін’юсті України 10 квітня
ХНО
хімічних речовин при аваріях на Мінекономіки,
2001 р. за №326/5517
промислових об’єктах і транспорті
Мінекології
Від 06 серпня 2002 р. № 186,
Методика
Методика спостережень щодо оцінки Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
спостережень
радіаційної та хімічної обстановки
України 29 серпня 2002 р. за
№ 708/6996
Від 16 грудня 2002 р. № 330,
Інструкція 3
Інструкція з тривалого зберігання Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
тривалого
засобів радіаційного та хімічного
України 04 березня2003 р. за
зберігання
захисту
№ 179/7500
Від 09.10.2006 №653,
Інструкція
Інструкція щодо утримання захисних Наказ МНС України
зареєстрований у Мін’юсті
утримання
споруд цивільної оборони у мирний
України 02 листопада 2006 р.
захисних споруд час
за № 1180/13054
Від 17 травня 2004 р. № 87/211,
План реагування План реагування на радіаційні аварії Наказ
Держатомрегулювання, зареєстрований у Мін’юсті
на радіаційні
України 10 червня 2004 р. за№
МНС
аварії
720/9319
Від 03.12.2002 №88
ДБН В. 1.1-7Державні будівельні норми. Захист Наказ Держбуду
від пожеж. Пожежна безпека об’єктів України
2016
будівництва
Від 04 серпня 2006 р. № 274
ДБН В. 1.2-4Державні
будівельні
норми. Наказ Мінбуду
України
Інженерно-технічні заходи цивільного
2006
захисту (цивільної оборони)
Від 04 грудня 2006 р. №
пожежної
безпеки
в Наказ
НАПБВ.01.057- Правила
730/770, зареєстрований у
Мінагрополітики,
агропромисловому комплексі
2006/200
Мін’юсті
України 05 квітня
МНС
2007 р. за №313/13580
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