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20 квітня 2018 року

Акт N 15

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щоло
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки
_______
________________________________ Азовська загальноосвітня школа ГІН ступеня БРА
(наймснуваннм/місцс знаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленої и підрозділу)
7 1145. Запорізька область. Бердянський район , с.Азовське, вул. Молодіжна,92_______________
або прізвищ е, ім'я та по батькові/місце проживання ф ізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 26292359
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 прийнятім реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний контролюючий орган) [ ! □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5
______ 71145, Запорізька область. Беплянський район . с А зовське, в у л . Молодіжна.92_____________
(місцсзнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)
Перевірено: територію та п р и м іщ е н н я Азовської ЗОШ Ї-ТГІ с т .. с.Азовське. в у л . Молодіжна.92
(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: ______
Загальна інформація проведення перевірки:
Тип здійснюваної перевірки
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 05.04.2018 р. № 144
□планова;
Посвідчення на перевірку від 16.04.2018 р. № 16
Ипозапланова

19
число

П очаток перевірки
04
2018 .
10
місяць
години
рік

00
хвилини

20
число

Заверш ення перевірки
04
2018
15
місяць
рік
години

ЗО
хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
головний інспектор віппіду запобігання НС Бердянського МРУ ГУ ДСНС України у Запорізькій
області Носко Роман Олександрович,.
(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:
Директор Азовська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступеня Сошко Алла Григорівна______________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2

(посада, прізвищ е, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Позапланова

Планова

□ не було взагалі

□ н е було взагалі

0 була у період з 20. 10.2017 року по ЗО. 10.2017 року

□ була у період з . .20

Акт перевірки від

Лкт перевірки від . .20

30.10.2017 рику N 83

Розпорядчий ДОКУМЄНТ ВІД .
N

виконаний

року по

.

.20 року

року N .

Розпорядчий документ від □

□ -□
□ П □
N □ □ □ □ виконаний □ , не виконаний О

.20

П , не виконаний О

ПЕРЕЛТК
питань щодо проведения перевірки
N х/п

П итання, що підлягаю ть перевірці

Т ак

Ні

нв

Н ормативне

нп

обгрунтування
Ч асти на і. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи Щ ОДО забезпечення пожежної безпеки
Наявність на об'єкті розпорядчих документів та
1.1
інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки
На підприємстві створено СПБ
1.2

пунюги 2 - 8 . 10 р о з д і л у II
ППБУ
пункт 14 розділу 11 ГШБУ

+
+

1,3

На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та
утворено пожежно-рятувальний підрозділ

пункт 12 розділу II ППБУ
+

Забезпечення нинчення правил пожежної безпеки та
проведення к и х о й н о ї ' роботи, спрямованої на запобігання
пожежам
2. У будівництві ти на виробництві інсшсовуються матеріали та
речовини 3 визначеними показниками щодо пожежної небезпеки

пункти 17-19
ППБУ

1,4

3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого
протипожежного режиму
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питанії пожежної безпеки
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної
безпеки
6 . Забезпечено протипожежний стан у тримання території

+

пункт

Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм

9 розділу II ППБУ

пункт 11 розділу II ППБУ
+
_j_

пункти

2. 4, 5 статті 57

КЩ У
15. 16. 20 розділу
11 ППЬУ

п ун кти

+

- 1.21 глави 1
III ППБУ
пункти 2.1 « 2.22 глави 2
розділ'/ Ш ППБУ
п у н к т и 2.23 - 2.37 глави 2
розділу 111 ППБУ
пункти

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та
споруд
8 . Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і
виходів

9.5

II

Н"

+

9. Стан утримання інженерного обладнання
Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж,
9.1
наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних
документів
Системи опалення та теплові мережі відповідають
9.2
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та
інших нормативних актів
Системи вентиляції і кондиціонуваннм повітря відповідають
9.3
протипожежним вимогам норм
Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм
9.4

р о з д іл у

1.1

р о з д іл у

+
+

1.1 - 1.24 глави 1
розділу IV ППБУ

п ун кти

+

р о з д іл у

- 2.18 глави 2
IV ППБУ

пун кти

2 .1 8 - 2 .2 7 г л а в и

пун кти

+

2 .1

поз ділу IV ППБУ
+

пункти 4.1 - 4.4 глави 4
розділу IV ППБУ

+

пункти 3.1 - 3.5 глави 3
розділу IV ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними
10.1
системами протипожежного захиегу (системами пожежної
+
сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння,

- 1 .6 глави 1
V ППБУ

п у н к т и 1.1
р о з д іл у

2

з

10.2

системами оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей, системами протидимного захисту,
системами централізованою пожежною спостереження) (далі
- АСГ13), засобами зв'язку відповідно ло чинних нормативноправових актів
АСПЗ обслуговуються ВІДПОВІДНО да вимог нормативноправових актів.

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
Системи давнішнього протипожежного водопостачання,
11.1
насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно ДО
протипожежних вимог
Улаштування та утримання внутрішнього проти пожежно ги
11.2
водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на
внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних
кранів відповідає вимогам будівельних норм
12. Наявність та утримання підроздшін добровільної, відомчої та місцевої'
пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів
пожежогасіння

п у н к т 1.4 глави 1
розділу V П І 1БУ

+

2.1. 2.3 глини 2
розділу V ППБУ

пункти

+

пункт

+

+

Г
ІЗ, 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 робі т
14.1

14.2

14.3

14,4

14.5

Нове будівництво, реконструкція, переоснащення,
реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків,
споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка
Затверджена у встановленому порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
зварювальних та інших когнених робіт відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
фарбувальних робі т відповідають вимогам нормативних
документів
Заходи пожежної безпеки При підготовці та проведенні робот
з мастиками, клеями та ІНШИМИ подібними горючими
речовинами й матеріалами відповідають вимогам
нормативних документт
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у Проектній
14.5.1
документації щодо застосування пожежно*
технічної класифікації відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.2
документації щодо обмеження поширення пожежі
між будинками відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.Э
документації щ о д о обмеження поширення пожежі
в будинках відповідають вимогам нормативних
документів
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.4
документації щодо забезпечення безпечної
евакуації людей відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.5
документації щодо забезпечення гасіння пожежі
та проведення пожежно-рятувальних робіт
відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній
14.5.6
документації щодо основних інженернотехнічних засобів захис ту від пожежі
відповідають вимогам нормативних документів

2.2 глави 2 розділу

V ППБУ

+
+

пункт 7 розділу І. пункт
12 oojiiijiv і і . п у н к т и 3.1 3.26 гливи 3 р о з д і л у V
ППБУ, статті 6 1 -6 3
КІІЗУ
п у н к т и 8.1,1 - 8.5.18
НАГ1Б B.Q 1.057-2006/200
позділ VII ППБУ
пункт

21 розділу 11 ППБУ

+
1.1 ■ 1.5 глави 1
розділу VII ППБУ
пун кти

+
4 .

п у н к т и 2.1 - 2.28 глави 2
розділу VII ППБУ

пункти

+

+

о о з л іл у

3.1 - 3.9 глави 3
VII ППБУ

пункти 4.1 - 4.48 глави 4
розділу VII ППБУ

+

2 частини п е р ш о ї
статті 67 КІІЗУ. пункти
2.1 -2.19 ДБН В. 1.1.-7

+

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

пункт

+

i i v h k t 2 частини пеоіної
статті 67 КІІЗУ. п у н к т и
4.1-4.42 ДБН D .I.1-7

пункт

+

2 частини першої

67 КІІЗУ. п у н к т и
5.1-5.54 ДБН В.1.1-7

статті

пункт 2 частини першої
статті 67 КІІЗУ. п у н к т и
6.1 -6.16 ДБН В.1.1-7

+

пункт 2 частини першої
етапі 67 КІІЗУ, п у н к т и
7.1-7.19 ДБН В.1.1-7

Частіша II, Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

4
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах,
проектування яких здійснюється з урахуванням інженернотехнічних заходів цивільного захисту

+

7. Про пелено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

+
3. ЗдіЙСНСНО декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
+
4. Проведено обов’язкового страхування цивільної
відповідальності суб’єктів господарювання

+

6 . Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та
індивідуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну
поведінку населення У разі виникнення аварії

+

пункт ІО частини лепшої статті 20. пункт 2
частини першої статті 130 К1.13У. стаття 11
ЗУ N 2 2 «
пункт 2 частини першої статті 20

КЦЗУ, ПКМУ N 1200. пункти 4.3.4.6 ПТК

4 чжтгини неріплї статті 20
КЦЗУ, частина Устатті 33 КШУ

пункт

пункт 5

+

частини пешиої спиті 2 0л ,іш т 26
КШУ. пункт 3 ПКМУ N 7X7
ПУНКТ 6 ЧИСТИНИ ПЄ|НЩ>1СГ4 ПІ

+
4-

20

псюгно’іування
пункт 8 частини певшої статті 20
КШУ. в і й т 40 КШУ. ПШУ N 443.

N 444

ПКМУ

пункт і 1 частини псошої статті 20

КПЗУ. п у н к т и 5. й Ппрхіїку і п і й с н є н н я
навчання населенім діям у надзвичайних
сіітуаш’ял.ГЩМу N 444
пункт 12 частини пеошої статті 70та статні
133 КШУ

-Ь

+
+

+

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

пункт 4.9.5

пункт 3 частини першої статті 20 КШУ

0. Створено об'єктові формування цивільного захисту та
Необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу,
забезпечено ітгтвність таких формувань до дій за призначенням
] 0. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної
небезпеки

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів
господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства шодо
створення, Зберігання, угримання. обліку, використання та
реконструкції захисних споруд цивільного захисту
15. Створено об'ектовий матеріальний резерв для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

віянії нідалі, насті. ПКМУ N 1788.

шь

+

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

12. Проведено об'гктоні тренування і повчання з питань
цивільного захиегу

пункт 9 частини пеппіаїетапі 70
КЦЗУ. Порядок декласування безпеки
об'с ктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
пункт 1 Пооядку пгюпелення обов’язкового

ЕШЗХУВЙППЛипвчіьш
+

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

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

пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, іпо належать
об'єктам господарювання. пооскт\'вання
ЯКИХ ЗЛІЙСНЮГТЬСЯ1 УІЩ
ХУНИННИМвимог
інженерно-технічних 19X0ЛІВЦИВІЛЬНОГО
іалиіггу. ПКМУ N 6. підпункт 1.9І1Б1 і В. 1.24-2006
пункт 3 Пооядку ідентифікації та обліку
обУктіп нілпишешн иебеїпеки. ПКМУ N 956

ртаттяЛ. п у н к т и 15. 16 частини першої
статті 20 КЦЗУ. наказ МНС N й5Я. п у н к т 24
ПКМУ N 253
пункт 18 частини певшої статті ЗО
КПЗУ. стаття 98 КПЗУ. а&іші шостий п у н к т у
4 Порядку створення і використання
матеріальних оскові» для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного хаоактеоу та їх
наслідків. ПКМУ N ЧОЯ

стаття 53 КІПУ
+

+

пункт 1.1 Правил охорони життя людей
на водних об'єктах

П ояснення до позначень, ви користан их у переліку п и тан ь:
"Т ак" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що
перевіряється;
"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об’єкті.
ОПИС
ви явлен их поруш ень
N
з/п

1.

Н ормативно-правовий акт, вимоги якого порушено
реквізити норми (пункт,

позначення норм ативно-

стаття)

правового акта
Правил
пож еж ної безпеки
в
Україні»
затвердж ені
наказом
МВС України від 30.12.2014 №

Розділ V пункт 1.1.,
1.4 глава 1.

Д етальний опис виявленого поруш ення

Не дообладнано приміщ ення ЗОШ системами
протипожежного захисту (Системою пожежної
сигналізації, системою оповіщення про пожежу та

5
пункт 4.8Л.2. таблиці
А. 1
Додаток
А
(обов’язків)

1417, із змінами, внесеними згідно
п Наказом
МВС № 657 від
31.07.2017.
ДБН
В.2.5-56:2014
"Системи
протипожежного захисту".

Розділ V, пункт 1А .

«Правил пожежної безпеки в
Україні» затверджені наказом
МВС України від 30.12.2014 №
1417, із змінами, внесеними згідно
з Наказом

3.

Розділ IV пункт 1.21
глави 1

4.

Розділ III.,
2.5., 2.8.

5.

п у н к т 2.1.

«П равил пожежної безпеки в
Україні»
затверджені
наказом
МВС України від 30.12,2014 №
1417, із змінами, внесеними згідно
з Наказом
М ВС Ло«- 657 віп
31.07.2017
«П равил пожежної безпеки в
Україні» затверджені наказом
МВС України від 30.12.2014 N2
1417, із змінами, внесеними згідно
з Н аказом
«Правил пожежної безпеки в
Україні» затверджені наказом
М ВС України від 30.12.2014 Хи
1417, із змінами, внесеними згідно
з Наказом МВС № 657 від
31.07.2017.

2,

управління евакую ванням людей). Тривожні
сповіщення від приладів приймально-контрольних
пожежних
систем
протипожежного захисту
будинків та споруд вивести на пульт пожежного
спостерігання, відповідно до вимог пункту 5.8
ДБН В .2.5-56:2014 «Системи протипожежного
захисту».
Необхідно надати акти прийняття в експлуатацію
систем протипожежного захисту яка змонтована в
приміщ енні біблотеки.

пункти 7,3, 9,8. ДБН В.2.5«56:2014

пункти

глава 2.

розділ V.

6.

підпункт 1.1В пункту
І розділу IV

7.

Р озд іл V п у н к т 3.10
глави 3.

8.

Розділ IV пункт 1,18

забезпечено перевірку пристроїв захисту
ВІД прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів відповідно до вимог глави
9.3 розділу 9 Д СТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне
обладнання будинків і споруд. Улаштування
блискавкозахисту будівель і споруд".
ИЄ06ХІДН0
ПрОВЄЄТИ
обробку
дерев’яних
конструкцій
горищного
приміщення
вогнезахисною суміш ш ю.

будівель

Н еобхідно
Провезти
ремонт
водойм иша (поповнити запас води).

пожежного

пожежної безпеки в
Україні»
затверджені
наказом
МВС України від 30.12.2014 Ха
1417, із змінами, внесеними згідно
і Н аказом

Д опущ ено
експлуатацію
тимчасових
електромереж (приміщ ення спортзалу).

П равил
пожежної безпеки в
Україні, затверджених наказом
М ВС України від 30.12.2014 №
1417, зареєстрованих У М ін’юсті
У країни 05.03.2015 р. за N
252/26697
«Правил пожежної безпеки в
Україні» затверджені наказом
МВС України від 30.12.2014 №
1417, Із змінами, внесеними згідно
з Наказом
«П равил пожежної безпеки в
Україні»
затверджені
наказом
М ВС України від 30.12,2014 №
1417, із змінами, внесеними згідно
з Наказом

Д опущ ено
використання
саморобного
подовжувана який не відповідає вимогам ПУЕ.

Розділ IV пункт 1.8 «Правил
глани 1.

Не

В Приміщеннях не всі вогнегасники встановлені
на вертикальні конструкції на висоті не більш е 1,5
м. від підлоги до нижньої частини вогнегасника і
на відстані від дверей, достатній для її повного
відчинення.
Необхідно заборонити: експлуатацію кабелів і
проводів з пош кодженою або такою, що в процесі
експлуатації
«тратила
захисні
властивості,
Ізоляцією;
застосування
саморобних
подовжувачІв, які не відповідають вимогам ПУЕ;
користування
пошкодженими
розетками,
відгалужувальними та з'єднувальними коробками,
вимикачами та іншими електровиробами, а також
лампами, скло яких має сліди затемнення або
випинання; експлуатацію світильників зі знятими
ковпаками
(розсію вачами);
використання
в
пожежонебезпечних зонах світильників з лампами
розжарювання без захисного суцільного скла
(ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами,

6

Р о зд іл

9.

V

главаЗ

пункт 3.17

10.

Розділ III глаыа 2,
пункт 2,37

11.

Розділ IV
глави І.

п,

1.6

п. п. 7, 12.,

12,

п. 3.1.1
ст.

13.

20 п. 1 пп.8)

п. 7;І0;11 додаток 1

Правила пожежної безпеки в
Україні,
затверджені
наказом
МВС України від 30.12.2014 №
1417,
Наказ М НС № 152 від 02.04.2004р
«П равила
експлуатації
вогнегасників» п. 3.16.2
«Правил пож еж ної безпеки в
Україні» затверджені наказом
М ВС України від 30.12.2014 №
1417, із змінами, внесеними згідно
3 Наказом
«П равил пож еж ної безпеки в
Україні» затверджені наказом
М ВС України від 30,12.2014 №
1417, із змінами, внесеними згідно
з Наказом
Наказ
МНС
України
від
18.12.2000р. № 338
(в редакції наказу № 140 від
16.08.2005 р.},
наказ М НС України від 15.08.2007
р. № 557,
«Кодексу
цивільного
захисту
України» від 2. і 0.2012р. № 5403-VI.
ПКМУ від 23.10.2013 р. ой № №
«Про
затвердження
1ІоряДКУ
проведення
навчання
керівного
складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійснення
заходів з питань цивільного захисту»

виготовленими
з
горю чих
матеріалів;
використання
побутових
електронагрівальних
приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощ о)
без негорючих теплоізоляційних підставок та в
місцях (приміщ еннях), де їх застосування не
передбачено технологічним процесом; заклеювати
шпалерами відкрито прокладені електропроводи і
кабелі.
Не
забезпечено
раструбом
вогнегасник
а
приміщенні бібліотеки.

Допускається захаращення шляху
бібліотеки сторонніми предметами.

евакуації

з

З'єднання електричних прОВОДІВ В розподільчих
коробках, електрощ ите в их не виконано способом
паяння, зварю вання, затискачами болтовими або
ГВИ Н ТО ВИ М И .

Не

проведено

ідентифікацію

об’єкту

та

не

узгоджено її з державним інспектором цивільного
захисту та техногенної безпеки.

Не проведено навчання керівного складу
курсах цивільного захисту

на

ПЕРЕЛІК питань щодо здійснення контролю
з» діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
_________(сповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання аби уповноваженою ним особою)

N
з/п
1

2

Питання, що підлягаю і ь контролю і боку суб'єкта
господарювання
Про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання
письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних Д Н ІВ 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 Д О ВІД П О ВІД Н О ГО 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

Тя
К

Ні

НВ

II

Нормативне обґрунтування

п

частина четверта статті 5 ЗУ
від 05 квітня 2007 р. N 877
частина п’ята статті 7. стаття
10 ЗУ віл 05 квітня 2007 п. N
877
частина п’ята статті 7. абзаци
третій та шостий статті 10 ЗУ
віл 05 квітня 2007 р. N 877
частина дванадцята етап і 4
ЗУ віл 05 квітня 2007 о. N 877
частина пеоша статті 6 ЗУ віл
05 квітня 2007 о. N 877

7

Пояснення, зауваження або заперечення щодо
проведеної перевірки та складеного акта
_________________ _______________________ перевірки________________________________ _
Опис пояснень, зауважень або заперечень

N з/п

Цей акт перевірки складено у двох Примірниках, ОДИН З яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий - залиш ається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійсню вали захід держ авного

нагляду (контролю),

Підписи осіб, які брали участь у перевірці
Посадові особи ДСНС України:
Головний інспектор відділу запобігання НС
Бердянського МРУ ГУ ДСНС України
у Запорізькій області
(посада)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час
здійснення заходу;

Ок.і/ге/ґ-т/оА-__________
ґ ]/

ґ (у ^

(9(прріио Л.

/(п о сад а)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, Ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 11 20___ " ___04___ 2018 йР)ку

йі(Лсгс-т/)А^
(посада)

/ / (х
(ПІДПИС)

бЬ ииіО V.'/

■
(прізвище, ім'я та по батькокі)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити)
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

посадовими

та/або

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

8
ПЕРЕЛ ІК

нормативно-правових актів та нормативних документів,

відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки______________________
N

5/11

П о зн ач ен н я

Н а ш а н о р м а т и в н о -п р а в о в о г о а кти

вид н о р м а ти в н о -

правового

п р а в о в о го а к т а т а н а зв а

нормативно-

акта

органу

п р а в о в о го а к т а

3

4

1

А

2

1
1.1

ЗУ N 877

12

КЦЗУ

З а к о н и У к р а їн и
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності"
Кодекс цивільного захисту України

11

ЗУ N 2245

"Про об'єкти підвищеної небезпеки"

1.4

ЗУ N 15/98

"Про
захист людини
випромінювання"

2
21

ПКМУ N 956

22

1ІКМУ N НИЗ

13

ПКМУN 5

24

ПКМУ N564

25

ПКМУ N 1788

2.6

ПКМУ N 1200

2,7

ПКМУ N763

2,«

ПКМУ N 308

29

ПКМУ N 443

2 10

ПКМУ N 444

2,11

ПКМУ N 787

2.12

11КМУ N253

2.13

ПКМУ N 11

2.14

ПКМУ N 6

2.15

ПКМУ N 729

2.16

ПКМУ N84!

3

31

Затверджено

норм ативні»-

ППБУ

віл

виливу

дата та номер

Закон України
Кодекс

877-У
від 02 жовтня 2012 р. N
5403-УІ

Закон України
іонізуючого

Закон України

2245-Ш*ЧН'Я
С~
від 14 січня 1998 о N
15/98-ВР

Постанови Кабінету Міністрів України
ПирялоК Ілентифікянії та обліку об’єктів підвищеної небезпеки
піл 11 липня 2002 р. N 956
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
від 29 лютого 2012 С. N
В ід
провадження господарської діяльності та вш помається
Міністрів України
Ш
пеоіолнініїль здійснення планових заходів де ожинного нагляду
( контролю ! V с<Ьсш техногенної та пожежної безпеки Державною
службою з налзяичайних ситуацій
Типове положення про відомчу пожежну охорону
віл 09 січня 2014 р. N 5
Постанова Кабінету
Міністрів України
Пппялок функціонування добровільної пожежної охорони
Постанова Кабінету
від 17 липня 2013 п. N 564
Міністрів України
Порядок і правила проведення обов'язкового стпахупання Постанова Кабінету
віл 16 листопала 2002 о. N
цивільної лілпокілальності суб'сктіїї господарювання за шкоду, яка Міністрів України
1788
може бути за полія на пожежами та аваріями на об’єктах
ПІЛВНШЄПОЇ небезпеки. включаючи п о ж є ж о к и Г п 'х о н с о є їп є ч н і
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність па яких може
призвести ло аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного
хапактеоу
ПОРЯДОК забезпечення населення і поанівннгсін гіюомувань та Постанова Кабінету
віл 19 серпня 2002 р. N
спеціалізованих
служб
цивільного
захисту
засобами Міністрів України
1200
іннинілуальнпго захисту приладами оадіаціГшої та хімічної
розвідки. дозиметричного і хімічного контролю
Про затвердженії)) переліку суб'єктів господарювання, галузей та Постанова Кабінету
від 04 сеппня 2000 р. N
окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому Міністрів України
1214
аварійно-рятувальному обслуговуванню на догопірній основі
Постанова Кабінету
Г ОРЯЯОк створення і вмкопнетання матеріальних резервів для
від 29 березня 2001 р. N
3 апобігання. ліквідації надзвичайних сиг/аній техногенного і
Міністрів України
30&
природного характеру та їх наслідків
Порядок підготовки до дій за призначенням органів уппапліннл та Постанопа Кабінету
від 26 червня 2013 р N 443
сип иивізіького захисту
Міністрів України
Пори мок здійснення навчання населення діям у надзвнчаЛних Постанова Кабінету
від 26 червня 2013 п N 444
Міністрів України
ситуаціях
Попялок утворення, заплания та функції формувань цивільного Постанова Кабінету
від 09 жовтня 2013 р. N
ЗЙХНСТУ
Міністрів України
787
Порядок використання захисних епопул цивільного захисту Постанова Кабінету
від 25 березня 2009 р. N
Міністрів Українн
(цивільної оборони! для господарських. культурних та побутових
253
потреб
Постанова Кабінету
Положення п ро єдину д ер ж ав н у си стем у цивільного захисту
від 09 січня 2014 р, N 11
Міністрів України
Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам
Постанова Кабінету
віл 09 січня 2014 р. N 6
Міністрів України
господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням
вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
П орядок о р ган ізац ії та п роведення поо(Ьесійної підготовки.
Постанова Кабінету
від 02 жовтня 2013 р. N
підвищення кваліфікації основних працівників поо<Ьесійних Міністрів України
729
аварійно-рятувальних служб
Про 'затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози
Постанова Кабінету
від 30 жовтня 2013 о. N
Міністрів України
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенною
841
та природного харакз-еру
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи
Правила пожежної безпеки в Україні
Наказ МВС України
від 30 грудня 2014 р. N 1417.
зареєстрований у Мін'юсті
України 05 березня 2015 р. за N
252/26697 Із змінами, внесеними

9

Правила
улаштування
систем раннього
виявлення
Правила охорони
життя людей на
водних иб'єктх

ГЬавнла улаштування, експлуатації та технічного
обслуговування
систем
раннього
виявлення
надзнцчайних ситуацій та оповіщення люлей V оазі їх
Ш1НИІШЄШІА
Правила охоронн життя людей на водних об'єктах
України

Наказ МИС України

3.4

ПТБ

1(радила техногенної Оезпеки у сгїіепі цивільного захисту
на підприємствах. в організаціях, установах та на
небезпечних теоитошях

Наказ МНС України

3.5

Методика
прш назування
ХНО

Методика прогнозування наслідків виливу ( викиду")
небезпечних хімічних речовин при апаріях на
промислових об'єктах і транспорті

3.6

Методика
спостережень

Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та
хімічної обстановки

Наказ МНС
Мінагрополітики,
Мінекономіки,
Міиеколигії
Наказ МНС України

3.7

Інструкція 3
трипалого

Інструкція •} тривалого зберігання засобів радіаційного та
хімічного захисту

Наказ МНС України

Інструкція шоло утримання захисних споруд цивільної
обоиони у мішннй час

Наказ МНС України

32

3.3

Наказ МНС України

зберігання
3.8

Інструкція шодо
утримання

захисних споруд
39

Правила надання
технічних умов

Правила надання технічних умов до інженешюго
забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та
техногенної безпеки

Наказ Міністерства
оборони України

ИП

План реагування
на радіаційні
аварії

Ш ан.реагушшоіа_щдіашйні.аварії

Наказ
Дсржатом регул юван
няг МНС

ЗІ

ЛЬН В. 1. 1-7-2016

Наказ Дсржбуду

3,12

ДІІН В, 1.2-4-201)6

3.13

НАПБ В 01 0572006/200

Державні будівельні нормн, По?ксжна безпека об'єктів
будівництва
Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони)
Правила пожежної безпеки н агропромисловому
комплексі

України
Наказ Мінбуду
України
І Іакал
Мінагрополітики,
МНС

згідно з Наказами Міиістерстоа
внутрішніх справ № 810 від
15.08.2016, № 657 від 31.07.2017
рід 15 травня 2006 р. N 288.
зареєстрований у Мін'юсті
України 05 липня 2006 р. за N
785/12659
від 03 ГРУДНЯ 2001 р. N 272,
зареестронаний у Мін'юсті
України 01 лютого 2002 р. за N
95/6383
від 15 серпня 2007 р. N 557,
зареєстрований у Мін'юсті
України 03 вересня 2007 р. за N
1006/14273
від 27 березня 2001 р N
7Ш Ж АЛ 22, зпрегетропаний у
Мін'юсті України 10 квітня 2001
р. за N326/5517
піл 06 сеппня 2002 р N 186,
зареєстрований у Мін'юсті
України 29 серпня 2002 р. за N
708/6У96
віл 16 грудня 2002 р. N 330.
зареєстрований у Мін'юсті
України 04 березня 2003 р. за N
179/7500
віл 9 жовтня 2006 р N 653.
зареєстрований у Мін'юсті
України 02 листопада 2006 р. за
N 1180/13054
від 14 листопада 2013 ц. N 771.
зареєстрований у Мін'юсті
України 22 листопада 2013 р за
N 1988/24520
від 17.травня 2004 V. N 87/211.
зареєстрований у Мін'юсті
України 10 червня 2004 р. за N
720/9319
віл 03 грудня 2002 о. N 88
від 04 серпня 2006 в. N 274
піл 04 грулня 2006 р. N 730/770.

зареєстрований у Мін'юсті
України 05 квітня 2007 р. за N
313/13580

