Додаток 5
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у
сфері санітарного та епідемічного
благополуччя

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на
радіотехнічному об’єкті (РТО)
Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства
№
з/п

Ступінь
ризику
суб’єкта
господарювання

Позиція
суб’єкта
господарювання
щодо
негативного
впливу
вимоги
законодавства
(від 1 до 4
балів)*

Відповіді на
питання

так

ні

Нормативне
обґрунтування

НР**

І. Вимоги до розміщення радіотехнічних об’єктів і організації їх санітарно-захисних зон і зон
обмеження забудови
1 Радіотехнічний об’єкт
Високий
розміщений ( на даху, у
Середній
Підпункт 1.4.2
приміщеннях житлової,
Незначний
пункту 1.4,
громадської та іншої
пункт 1.3
будівлі) з дотриманням
розділу 1 ДСП
гранично допустимих рівнів
239-96
електромагнітних полів для
населення
2 На території майданчика
Високий
Підпункт 1.4.3
(технічної території)
Середній
пункту 1.4,
радіотехнічного обꞌєкта
Незначний
розділу 1 ДСП
житлові та громадські
239-96
будинки відсутні
3 Санітарно-захисну зону
Високий
Підпункт 1.4.5
визначено відповідно до
Середній
пункту 1.4
вимог
Незначний
розділу 1 ДСП
239-96

2
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Абзаци
перший,
другий,
четвертий
пункту 5.4
глави 5 ДСП
173-96
4

5

6

В межах санітарно-захисної
зони радіотехнічного
обʼєкта, засоби
випромінювання яких
працюють на частотах 30
МГц, підприємства і
споруди підвищеної
пожежної небезпеки, які
пов'язані з використанням
легкозаймистих рідин або
газів (бензосховища,
газосховища, гаражі, бензоі газозаправні станції і т.п.)
не розміщені
Розміри санітарно-захисної
зони і зон обмеження
забудови радіотехнічного
об'єкту на стадії
проектування
розрахунковими методами,
затвердженими або
погодженими МОЗ, в
залежності від його складу і
призначення, потужності,
робочої частоти, типу і
висоти установки антен над
рівнем землі, рельєфу
місцевості, поверховості і
планувального рішення
існуючої забудови
визначені. Результати
розрахунку після введення
в експлуатацію
передавального
радіооб'єкта
інструментальними
вимірами перевірені
Санітарно-захисна зона і
зона обмеження забудови
встановлені у напрямку
випромінювання
електромагнітної енергії, з
урахуванням бокових і
задніх пелюсток діаграми
спрямованості антен для
передавальних

Високий
Середній
Незначний

Абзац другий
підпункту 1.4.6
пункту 1.4
розділу 1 ДСП
239-96

Високий
Середній
Незначний

Пункт 8.52
глави 8 ДСП
173-96

Високий
Середній
Незначний

Підпункт
1.4.10 пункту
1.4 розділу 1
ДСП 239-96
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7

1

2

3

радіостанцій, обладнаних
антенами спрямованої дії, а
також для радіолокаційних
станцій, антени яких
сканують у визначеному
секторі або фіксовані в
одному напрямку
Для передавальних радіо-,
Високий
телевізійних і
Середній
радіолокаційних станцій,
Незначний
антени яких випромінюють
електромагнітну енергію
під визначеним кутом до
горизонту і рівень
електромагнітних полів
змінюється в залежності від
висоти, зона обмеження
забудови встановлена
диференційовано по
вертикалі в межах висоти
житлової забудови
ІІ. Розміщення будинків і споруд в зоні обмеження забудови
Використання території
зони обмеження забудови
для розміщення забудови
різного функціонального
призначення здійснюється з
дотриманням в місцях
перебування населення
граничнодопустих рівнів
відповідно до вимог ДСП
239-96
В існуючій чи проектованій
забудові вжиті захисні
заходи, які забезпечують
зниження рівня
електромагнітних полів до
нормативних значень з
урахуванням можливих
перевипромінювань
У зоні обмеження забудови
будівлі лікувальнопрофілактичних установ зі
стаціонарами, оздоровчих,
дитячих дошкільних і
шкільних закладів,
будинків інвалідів і
престарілих розміщені на
ділянках території, де
створюється радіотінь

Високий
Середній
Незначний

Високий
Середній
Незначний

Високий
Середній
Незначний

Підпункт
1.4.11 пункту
1.4 розділу 1
ДСП 239-96

Абзац перший
підпункту 1.5.1
пункту 1.5
розділу 1 ДСП
239-96

Абзац другий
підпункту 1.5.1
пункту 1.5
розділу 1 ДСП
239-96

Підпункт 1.5.2
пункту 1.5
розділу 1 ДСП
239-96

4
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ІІІ. Рівні електромагнітних полів в навколишньому середовищі
1

2

3

Розрахунок рівнів
електромагнітних полів
проведено в межах, які
охоплюють висоти існуючої і
проектованої забудови.
При наявності кількох
джерел випромінювання, в
тому числі тих, що працюють
в різних радіочастотних
діапазонах, рівень
електромагнітних полів,
створюваний всіма
джерелами на межі
санітарно-захисної зони, на
території, призначеній для
забудови, нормативним
значенням відповідає.
Розрахунок меж санітарнозахисної зони та зони
обмеження забудови
проведено на підставі таких
вихідних даних на кожен
радіотехнічний обʼєкт:
найменування; адреса;
ситуаційний план з
позначенням меж санітарнозахисної зони і зони
обмеження забудови;
потужність кожного
передавача і їх кількість;
місце розміщення антен і
напрямки їх
випромінювання; тип кожної
антени; коефіцієнт
підсилення антени; висота
розташування фазового
центра кожної антени; кут
напрямку максимального
випромінювання кожної
антени (нижнього променя);
робочі частоти (діапазон
частот); тип модуляції;
коефіцієнт втрат в антеннофідерному тракті на
передачу; діаграми
спрямованості антен в
горизонтальній та
вертикальній площинах; час і
режим роботи на
випромінювання; матеріали
розрахунків розподілу рівнів

Високий
Середній
Незначний
Високий
Середній
Незначний

Високий
Середній
Незначний

Підпункт 1.6.2
пункту 1.6
розділу 1 ДСП
239-96
Підпункт 1.6.3
пункту 1.6
розділу 1 ДСП
239-96

Підпункт 1.6.1
пункту 1.6
розділу 1 ДСП
239-96
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електромагнітних полів на
території, яка прилягає до
радіотехнічного обʼєкту
4

Власник радіотехнічного
обʼєкту дотримання
гранично допустимих рівнів
електромагнітних полів
забезпечив.. За результатами
вимірювань Протокол
досліджень
електромагнітного поля
складений

Високий
Середній
Незначний

Абзаци
перший,
другий
підпункту 1.6.5
пункту 1.6
розділу 1 ДСП
239-96

_______________

* Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному
порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги
законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на
суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого
навантаження на суб’єкта господарювання
** НР – не розглядалося.
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)

Нормативно-правовий акт
№
з/п
найменування

Дата і номер

Дата і номер
державної
реєстрації
нормативноправового акту
у Мін’юсті

1

Державні санітарні правила планування та
19 червня 1996
забудови населених пунктів, затверджені
року № 173
наказом Міністерства охорони здоров’я
України (ДСП 173-96)

24 липня
1996 року
№ 379/1404

2

Державні санітарні норми і правила 01 серпня 1996
захисту
населення
від
впливу року № 239
електромагнітних
випромінювань,
затверджені наказом Міністерства охорони
здоров’я України (ДСП 239-96)

29 серпня
1996 року
№ 488/1513

