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міНістерство НАдЗвичАйНих ситуАцій уКрАїНи

нАКАЗ
12.12.2012 № 1398

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
3 січня 2013 р. 
за № 41/22573

Про затвердження Правил охорони праці  
для працівників бібліотек

відповідно до статті 28 Закону україни «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положен-
ня про міністерство надзвичайних ситуацій україни, затвердженого указом Президента україни 
від 06 квітня 2011 року № 402,

Н А К А З у ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників бібліотек, що додаються.
2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території україни, 

Правила техніки безпеки в бібліотеках, затверджені наказом мінкультури срср від 01 вересня 
1975 року (НПАоП 92.51-1.01-75).

3. державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки україни (хохотва о. і.) у встановле-
ному порядку:
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до міністерства юстиції україни.
3.2. внести наказ до державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову державної служби гірничого нагляду 

та промислової безпеки україни хохотву о. і.

Заступник Міністра — керівник аппарату В. Сиротін
ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби гірничого нагляду 
та промислової безпеки України О. І. Хохотва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України 
3 січня 2013 р. за № 41/22573

ПрАВИЛА 
охорони праці для працівників бібліотек

I. Загальні положення
1.1. ці Правила поширюються на бібліотеки неза-

лежно від форм власності та відомчого під-
порядкування.

1.2. ці Правила встановлюють вимоги безпеки, 
спрямовані на збереження життя, здоров’я 
і працездатності працівників бібліотек.

1.3. вимоги цих Правил є обов’язковими для ро-
ботодавців і працівників бібліотек.

II. Визначення термінів
2.1. у цих Правилах терміни вживаються у зна-

ченнях, наведених у Законі україни «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу».

2.2. інші терміни вживаються в таких значен-
нях:

бібліотечні засоби транспортування —  8
спеціалізовані засоби переміщення оди-
ниць бібліотечного фонду, що викорис-
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товуються в бібліотеках (транспортери, 
вертикальні та підвісні контейнери, пе-
ресувні візки тощо);
каталог — систематизований перелік до- 8
кументів бібліотечного фонду із зазна-
ченням місць їх зберігання, що ведеться 
на паперових картках або в електронній 
формі;
книгосховище (фондосховище) — спе- 8
ціально облаштоване приміщення для 
розміщення і зберігання документів бі-
бліотечного фонду (книг, журналів, ру-
кописів тощо);
стелаж — конструкція (пристрій) для  8
зберігання книжок та інших матеріаль-
них цінностей;
читальний зал — спеціально облашто- 8
ване приміщення, обладнане робочими 
столами для користувачів і призначене 
для роботи користувачів з документами 
бібліотечного фонду.

III. Основні вимоги з охорони праці
3.1. відповідно до вимог типового положення 

про службу охорони праці, затвердженого 
наказом державного комітету україни з на-
гляду за охороною праці від 15 листопада 
2004 року № 255, зареєстрованого в мініс-
терстві юстиції україни 01 грудня 2004 ро-
ку за № 1526/10125 (НПАоП 0.00-4.21-04), 
у бібліотеках створюється служба охорони 
праці або призначається відповідальна осо-
ба з питань охорони праці.

3.2. Навчання і перевірку знань працівників бі-
бліотек з питань охорони праці проводять 
відповідно до вимог типового положення 
про порядок проведення навчання і пере-
вірки знань з питань охорони праці, затвер-
дженого наказом державного комітету украї-
ни з нагляду за охороною праці від 26 січня 
2005 року № 15, зареєстрованого в міністер-
стві юстиції україни 15 лютого 2005 року 
за № 231/10511 (НПАоП 0.00-4.12-05).

3.3. розробку і затвердження інструкцій, поло-
жень про охорону праці, що діють у межах 
установи й установлюють правила виконан-
ня робіт і поведінки працівників на терито-
рії бібліотек, у приміщеннях та на робочих 
місцях, здійснюють відповідно до вимог По-
ложення про розробку інструкцій з охорони 
праці, затвердженого наказом Комітету з на-

гляду за охороною праці міністерства праці 
та соціальної політики україни від 29 січня 
1998 року № 9, зареєстрованого в мініс-
терстві юстиції україни 07 квітня 1998 ро-
ку за № 226/2666 (НПАоП 0.00-4.15-98), 
та Порядку опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві, затвердже-
ного наказом державного комітету україни 
з нагляду за охороною праці від 21 грудня 
1993 року № 132, зареєстрованого в мініс-
терстві юстиції україни 07 лютого 1994 року 
за № 20/229 (НПАоП 0.00-6.03-93).

3.4. розслідування та облік нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на вироб-
ництві здійснюють відповідно до постанови 
Кабінету міністрів україни від 30 листопада 
2011 року № 1232 «деякі питання розсліду-
вання та обліку нещасних випадків, про-
фесійних захворювань і аварій на виробни-
цтві».

3.5. Працівники бібліотек безоплатно забезпечу-
ються спеціальним одягом відповідно до ви-
мог Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціаль-
ним взуттям та іншими засобами індиві-
дуального захисту, затвердженого наказом 
державного комітету україни з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагля-
ду від 24 березня 2008 року № 53, зареє-
строваного в міністерстві юстиції україни 
21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПА-
оП 0.00-4.01-08).

3.6. Проведення медичних оглядів працівників 
бібліотек здійснюється відповідно до вимог 
Порядку проведення медичних оглядів пра-
цівників певних категорій, затвердженого на-
казом міністерства охорони здоров’я укра-
їни від 21 травня 2007 року № 246, зареє-
строваного в міністерстві юстиції україни 
23 липня 2007 року за № 846/14113.

IV. Загальні вимоги безпеки
1. Вимоги безпечного використання терито

рій, будівель, споруд та інженерних мереж 
бі бліотек

1.1. Забезпечення надійності й безпечної екс-
плуатації виробничих будівель, споруд 
та інженерних мереж бібліотек здійснюєть-
ся відповідно до Положення про безпеч-
ну та надійну експлуатацію виробничих 
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будівель і споруд, затвердженого наказом 
державного комітету будівництва, архітек-
тури та житлової політики україни й дер-
жавного комітету україни з нагляду за охо-
роною праці від 27 листопада 1997 року 
№ 32/288, зареєстрованого в міністер-
стві юстиції україни 06 липня 1998 ро-
ку за № 424/2864 (НПАоП 45.2-4.01-98); 
Правил обстежень, оцінки технічного ста-
ну та паспортизації виробничих будівель 
і споруд, затверджених наказом держав-
ного комітету будівництва, архітектури 
та житлової політики україни й державно-
го комітету україни з нагляду за охороною 
праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, 
зареєстрованих у міністерстві юстиції 
україни 06  липня 1998 року за № 423/2863.

1.2. Забезпечення пожежної безпеки в бібліо-
теках здійснюється відповідно до вимог 
Правил пожежної безпеки в україні, за-
тверджених наказом міністерства укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій від 
19 жовтня 2004 року № 126, зареєстро-
ваних у міністерстві юстиції україни 
04 листопада 2004 року за № 1410/10009 
(далі — НАПб А.01.001-2004).

1.3. територію господарського подвір’я бі-
бліотек утримують відповідно до вимог 
державних санітарних норм та правил 
утримання територій населених місць, 
затверджених наказом міністерства охо-
рони здоров’я україни від 17 березня 
2011 року № 145, зареєстрованих у мі-
ністерстві юстиції україни 05 квітня 
2011 року за № 457/19195.

1.4. Приміщення бібліотек повинні відповіда-
ти проектній документації, затвердженій 
в установленому порядку.

2. Протипожежні вимоги
2.1. Приміщення бібліотек укомплектовується 

справними та перевіреними засобами по-
жежогасіння відповідно до вимог типових 
норм належності вогнегасників, затвердже-
них наказом міністерства україни з пи-
тань надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків чор-
нобильської катастрофи від 02 квітня 
2004 року № 151, зареєстрованих у мініс-
терстві юстиції україни 29 квітня 2004 ро-
ку за № 554/9153 (НАПб б.3.001-2004).

2.2. Засоби пожежогасіння розміщують біля 
входів, у вестибюлях, у коридорах, про-
ходах та інших доступних місцях.

2.3. у бібліотеках розробляються схеми ева-
куації користувачів і працівників, а та-
кож план заходів і дій адміністрації 
та працівників на випадок виникнення 
пожежі.

3. Вимоги безпечної експлуатації систем освіт
лення та електрообладнання

3.1. експлуатацію ліній електромереж та 
електро установок здійснюють відповідно 
до вимог Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, затвердже-
них наказом Комітету з нагляду за охоро-
ною праці міністерства праці та соціаль-
ної політики україни від 09 січня 1998 ро-
ку № 4, зареєстрованих у міністерстві 
юстиції україни 10 лютого 1998 року 
за № 93/2533 (далі — НПАоП 40.1-1.21-98).

3.2. усі світильники загального та місцево-
го освітлення обладнуються захисною 
арматурою. використання світильників 
загального та місцевого освітлення без 
захисної арматури заборонено.

3.3. у приміщеннях сховищ розміщення си-
лових та освітлювальних розподільчих 
пристроїв не допускається.

3.4. освітлення у будівлях і приміщеннях бі-
бліотек має забезпечувати нормативний 
рівень освітлення на робочих місцях. 
у приміщеннях для каталогів, робочих 
кімнатах і кабінетах застосування лише 
місцевого освітлення не дозволено.

3.5. у приміщеннях книгосховищ проходи 
облаштовуються постійним штучним 
освітленням. вмикання освітлення здій-
снюється пусковою арматурою, яка роз-
ташовується біля входу в приміщення.

3.6. виходи з приміщень, проходи, шляхи 
евакуації в бібліотеках облаштовуються 
системами аварійного освітлення. систе-
ми аварійного освітлення повинні збері-
гати працездатність у разі відключення 
центрального електропостачання.

3.7. Заземлення (занулення) електрооблад-
нання, що експлуатується в бібліотеках, 
здійснюється відповідно до вимог дбН 
в.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробез-
пеки в електроустановках будинків і спо-
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руд», затверджених наказом міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства україни від 
29 березня 2006 року № 97.

3.8. Працівники щодня перед вмиканням 
електрообладнання повинні візуально 
перевірити наявність та справність за-
землювальних мереж.

3.9. Періодичність випробувань електроме-
реж та електрообладнання визначається 
відповідно до вимог НПАоП 40.1-1.21-98, 
а також інструкціями заводів-виробників. 
За відсутності інформації про періодич-
ність випробувань конкретні терміни 
випробувань і вимірювань параметрів 
визначаються особою, відповідальною 
за електрогосподарство.

3.10. обслуговування, ремонт і чищення 
освіт лювальних приладів, що встановле-
ні на висоті вище ніж 1,3 м, необхідно 
здійснювати з додержанням вимог Пра-
вил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті, затверджених наказом 
державного комітету україни з промис-
лової безпеки, охорони праці та гірни-
чого нагляду від 27 березня 2007 року 
№ 62, зареєстрованих у міністерстві 
юстиції україни 04 червня 2007 року 
за № 573/13840 (НПАоП 0.00-1.15-07).

3.11. експлуатацію ліфтів необхідно здійсню-
вати відповідно до вимог Правил будови 
і безпечної експлуатації ліфтів, затвер-
джених наказом державного комітету 
україни з промислової безпеки, охоро-
ни праці та гірничого нагляду від 01 ве-
ресня 2008 року № 190, зареєстрованих 
у міністерстві юстиції україни 07 жов-
тня 2008 року за № 937/15628 (НПАоП 
0.00-1.02-08).

4. Вимоги безпечного використання систем 
вентиляції та кондиціонування повітря

4.1. усі приміщення бібліотек повинні бути 
обладнані системами вентиляції та кон-
диціонування.

4.2. усі повітропроводи, повітряні канали, 
глушники та вентиляційне обладнання 
необхідно не рідше одного разу на пів-
річчя очищувати від пилу.

4.3. Повітрообмін у читальних залах, фон-
досховищах, реставраційних майстернях 

та робочих приміщеннях повинен забез-
печувати параметри мікроклімату відпо-
відно до санітарних норм мікроклімату 
виробничих приміщень дсН 3.3.6.042-99, 
установлених постановою Головного дер-
жавного санітарного лікаря україни від 
01 грудня 1999 року № 42. режим роботи 
систем вентиляції повинен забезпечувати 
в залах для користувачів повітряне се-
редовище в межах зазначених параметрів 
і підтримувати його протягом часу пере-
бування користувачів.

5. Вимоги безпечної експлуатації систем пило
видалення

5.1. стаціонарні пилозбірники і трубопрово-
ди систем пиловидалення очищають від 
забруднення один раз на місяць.

5.2. Пересувні електричні пилососні уста-
новки очищають від забруднення після 
кожного використання.

5.3. якщо використання пересувних елек-
тричних пилососних установок немож-
ливе, слід керуватися вимогами інструк-
цій з догляду за книжковим фондом.

6. Вимоги безпеки під час водозабезпечення
 для питних потреб використовують воду, яка 

відповідає вимогам Гост 2874-82 «вода пить-
евая. Гигиенические требования и контроль 
качества».

7. Вимоги безпечного перебування у читаль
них залах

7.1. читальні зали в бібліотеках повинні за-
безпечувати комфортні й безпечні умо-
ви перебування в них і безперешкодну 
евакуацію у випадку пожежної або іншої 
небезпеки.

7.2. рух по проходах повинен бути безпере-
шкодним.

7.3. розташування меблів у читальних за-
лах не повинно перешкоджати руху 
працівників. розташування меблів, роз-
мір і облаштування дверей у читальних 
залах повинні відповідати вимогам За-
кону україни «Про пожежну безпеку» 
та НАПб А.01.001–2004.

7.4. Килимові покриття мають відповідати 
вимогам пожежної безпеки за показни-
ками токсичності, димоутворення та по-
ширення полум’я, визначеними НАПб 
А.01.001–2004.
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7.5. усі види реклами, портрети, електроапа-
ратура для підсвічування й інші предме-
ти надійно підвішують та закріплюють.

8. Вимоги безпечного використання каталогів
8.1. Каталожні шафи необхідно встановлюва-

ти в окремому, достатньою мірою освіт-
леному приміщенні з дотриманням вимог 
Закону україни «Про пожежну безпеку» 
та НАПб А.01.001–2004.

8.2. Каталожні шафи повинні розташовуватися 
вздовж стін приміщення. висота шаф по-
винна бути не більше ніж 2 метри, щоби 
була можливість діставати верхні ящички, 
стоячи на підлозі.

8.3. вага картотечних ящичків не повинна 
перевищувати 7 кг. для запобігання ви-
паданню ящичків у разі їх максимально-
го витягання їх обладнують відповідними 
обмежувальними пристроями.

8.4. ширина проходів між каталожними ша-
фами та встановленими робочими стола-
ми повинна бути не менш ніж 1,2 м.

8.5. робоче місце чергового бібліотекаря й ад-
міністратора розташовують у такому міс-
ці, щоби була можливість спостерігати 
за всім приміщенням.

9. Вимоги безпечного використання комп’ю
тер них залів
9.1. Приміщення бібліотек, де експлуатуєть-

ся комп’ютерна техніка, облаштовують-
ся відповідно до вимог Правил охорони 
праці під час експлуатації електронно-
обчислювальних машин, затверджених 
наказом державного комітету україни 
з промислової безпеки, охорони пра-
ці та гірничого нагляду від 26 березня 
2010 року № 65, зареєстрованих у мініс-
терстві юстиції україни 19 квітня 2010 ро-
ку за № 293/17588 (НПАоП 0.00-1.28-10).

9.2. Під час роботи з комп’ютерною технікою 
слід дотримуватися режимів праці й від-
починку згідно з вимогами відповідних 
державних санітарних правил і норм ро-
боти з візуальними дисплейними терміна-
лами електронно-обчислювальних машин.

10. Вимоги безпечної експлуатації стелажного 
обладнання
10.1. стелажі повинні забезпечувати безпечне 

розміщення літератури у сховищах, чи-
тальних залах, фондах.

10.2. стелажі виготовляють відповідно до тех-
нічної документації й надійно закріплю-
ють. високі однобічні стелажі повинні 
кріпитися до стін або інших будівельних 
конструкцій.

10.3. Конструкція стелажа повинна бути роз-
рахована на стійкість та навантаження. 
На кожному стелажі має бути табличка 
з інформацією про допустиме наванта-
ження. Не допускається заповнювати сте-
лажі понад розрахункове навантаження.

10.4. З метою кращого освітлення проходів 
між стелажами стелажі слід розташову-
вати перпендикулярно до вікон.

10.5. Нижня полиця стелажів повинна бути 
встановлена вище підлоги не менш ніж 
на 10 см, що має забезпечити можли-
вість прибирання пилу під стелажами.

10.6. висота стелажів повинна бути такою, 
щоби була можливість брати книжки 
з верхньої полиці, не застосовуючи ви-
соких драбин.

10.7. На верхніх полицях слід розташовувати 
фонди, що рідко використовуються.

10.8. Книжки та газети на стелажі слід укла-
дати таким чином, щоби вони не висту-
пали за межі полиць.

10.9. відстань між паралельно розташованими 
стелажами повинна бути не менш ніж 
1 м; між торцями стелажів та елемен-
тами конструкцій або інженерного об-
ладнання — не менш ніж 0,45 м; стіною 
та стелажем, що розташований паралель-
но стіні, — не менш ніж 0,75 м.

11. Вимоги безпеки під час перевезення доку
ментів
11.1. бібліотечні засоби транспортування, що 

використовуються для транспортування 
одиниць бібліотечного фонду, повинні 
мати технічну й експлуатаційну доку-
ментацію та відповідати вимогам За-
кону україни «Про пожежну безпеку» 
та НАПб А.01.001–2004. Перед експлу-
атацією необхідно візуально перевіряти 
справність бібліотечних засобів транс-
портування.

11.2. Засоби транспортування слід розташо-
вувати таким чином, щоби максимальна 
відстань перенесення літератури вручну 
становила не більш ніж 8 м.
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11.3. Під час переходу транспортерів або вер-
тикальних конвеєрів з поверху на поверх 
або з одного приміщення в інше слід 
передбачати пристрій для ізоляції місць 
перетинів на випадок зупинки механізму 
або пожежі.

11.4. Засоби транспортування, що є джерелом 
шуму, слід обладнувати засобами шумо-
поглинання для забезпечення вимог са-
нітарних норм виробничого шуму, уль-
тразвуку та інфразвуку дсН 3.3.6.037-99, 
установлених постановою Головного дер-
жавного санітарного лікаря україни від 
01 грудня 1999 року № 37, та санітарних 
норм виробничої загальної та локальної 
вібрації дсН 3.3.6.039-99, установлених 
постановою Головного державного са-
нітарного лікаря україни від 01 грудня 
1999 року № 39.

11.5. Пуск засобів транспортування повинен 
здійснюватися оператором з одного міс-
ця і супроводжуватися світловою та зву-
ковою сигналізацією.

11.6. для аварійної зупинки засобів транспор-
тування на всіх робочих місцях необхід-
но облаштувати кнопки вимикання.

11.7. дверцята на завантажувальних вікнах 
вертикальних конвеєрів обладнуються 
справними кінцевими вимикачами, які 
не дозволяють пуск конвеєра при від-
критих дверцятах.

11.8. З метою запобігання травмуванню пра-
цівників падаючими книжками траса 
вертикального або підвісного конвеєрів 
повинна бути захищена суцільним або 
сітчастим огородженням.

11.9. На випадок обриву троса або цепу засо-
бів транспортування останній має бути 
обладнаний спеціальними вловлювачами.

11.10. рами засобів транспортування необхідно 
заземлювати.

12. Вимоги безпечного проведення реставрації, 
консервування та санітарногігієнічної об
робки бібліотечного фонду
12.1. роботи з реставрації, консервування та 

сані тар но-гігієнічної обробки бібліотеч-
ного фонду повинні здійснюватися у спе-
ціальних відокремлених приміщеннях.

12.2. освітлювальна арматура повинна бути 
у волого- та пилозахисному виконанні.

12.3. Підлога та стіни приміщення повинні 
мати покриття, яке дозволяє здійснювати 
вологе прибирання.

12.4. робочі столи реставраторів обладнуються 
автономною місцевою витяжною венти-
ляцією та місцевим освітленням.

12.5. столи повинні мати гладку поверхню без 
тріщин і ушкоджень та бути розташова-
ні таким чином, щоби прохід між ними 
за двостороннього розміщення робочих 
місць був не менш ніж 1,5 м, а за одно-
стороннього — не менш ніж 1 м.

12.6. Під час роботи з хімічними реактивами 
слід дотримуватися вимог «основных пра-
вил безопасной работы в химических ла-
бораториях», затверджених наказом мініс-
терства хімічної промисловості срср від 
27 липня 1977 року (НПАоП 73.1-1.06-77).

12.7. Зберігання хімічних реактивів здійсню-
ють відповідно до вимог «методичес-
ких указаний по организации хранения, 
учета и использования реактивов в ла-
бораториях санэпидемстанций», затвер-
джених моЗ срср 10 березня 1973 року 
№ 2684-73, та цих Правил у спеціальних 
приміщеннях, що мають опалення, вен-
тиляцію, штучне освітлення.

12.8. у приміщенні для зберігання хімічних 
речовин повинен знаходитись ящик із 
сухим піском, вода й аварійні розчини 
для нейтралізації кислот та лугів.

12.9. За облік, зберігання реактивів та інших 
хімічних речовин у лабораторії, згідно 
з наказом керівника установи, відповідає 
один із працівників.

12.10. реактиви зберігаються на стелажах або 
в шафах. доступ до них дозволено тіль-
ки особам, які відповідають за їх облік 
і зберігання.

12.11. Ємності великого об’єму, а також бутлі 
з концентрованими кислотами та лугами 
повинні зберігатися на нижніх полицях.

12.12. реактиви повинні зберігатися у фабрич-
ній упаковці з етикетками, або, як ви-
няток, у банках із притертою пробкою 
зі стандартною етикеткою.

12.13. хімічні реактиви, що постійно викорис-
товуються, дозволяють зберігати в спеці-
альних шафах у приміщенні лабораторії 
в мінімальному асортименті й кількості. 
Необхідно мати список таких реактивів.
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12.14. вогненебезпечні та вибухові речовини 
зберігають за межами основних при-
міщень (у спеціальних приміщеннях із 
вентиляцією та природним освітленням). 
у лабораторії їх можна мати тільки для 
поточних робіт.

12.15. токсичні реактиви підлягають обов’яз-
ковому обліку та зберіганню у спеціаль-
но виділених для цього сейфах, метале-
вих шафах (ящиках) під замком.

12.16. облік і видачу токсичних реактивів про-
водить працівник, призначений наказом 
по установі.

12.17. Заборонено зберігати в лабораторії:
будь-які речовини без етикеток; 8
вибухо- та вогненебезпечні реактиви  8
разом із сильноотруйними;
спільно або в безпосередній близь- 8
кості речовини, що можуть впливати 
одна на одну й викликати, внаслідок 

хімічної взаємодії, пожежу або вибух 
(наприклад, азотна кислота й будь-
яка органічна речовина);
запаси отруйних, сильнодіючих, ви- 8
бухонебезпечних речовин і розчинів 
на робочих столах.

12.18. На посуд із хімічними реактивами необ-
хідно наклеїти етикетки з інформацією 
про їхній уміст.

12.19. дезінфекційні камери повинні бути 
облад нані автономною припливно-витяж-
ною вентиляцією. видалення повітря 
з камер повинно здійснюватися таким 
чином, щоби повітря не потрапляло че-
рез кватирки та припливну вентиляцію 
до інших приміщень.

12.20. один раз на місяць необхідно проводити 
очищення системи вентиляції від забруд-
нення, перевірку технічного стану щодо 
виявлення негерметичності та поломок.

Начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України та з питань координації роботи центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра надзвичайних ситуацій України В. І. Теличко


