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м!н!ствРство
Розвитку гРомАд тА твРитортй укрд!ни

вул' Белика житомирська, 9, шт. (и!в, 01601, тел./факс: Ф44) 27в-в3-90, тел. (о44)284-05-54,
278'82-90; е-гпа|1: п:1тше9!оп@гпй'е9|оп.9о,.,., саит: тцттту.гшйе9;оп}оу.ца;

код зг!дно з едРпоу 3747192в

на }т[ч в1д

Фбласн|, [(и!вська м|ська
держ(авн! адмй1стр ац!|

й1н1стерство розвит]9 щомад та територ1й на виконацн'1 г|у[{кц 2
дору{ен}1 ! |[рем'ер-м!н|оща 9кра|ни д. |[[мига.гля в1д 0з"11.2020
]{р 45024||/\-20 за результатамрт нараду|' проведено| п{д "'''"у,'Бм |{рем,ер-
м|н|стра 9кра}ни 02.11.2020 щодо надання облаоним, й]вськ|й м|ськ1й
дерх<адм!н|страц1ям методи1тних рекомендацй .''.'"'' монта)ку 

'застооуван}1'1 кионевих трубопровод1в та станцй в уиовах .'ц'ц1т з
по11!ир енн'{м € Ф\[{} - ! 9 на територ|| !кр а!'ни пов |домляе.

Бимоги до конструкц!т джереда годач1 медичного 1(исн}о в щубопров|днусистему визначено в стандарт| дсту вш 1$о 7396-|:20{9 .с'.'.*,
трубопровод|в д]ш1 меди1!ного незаймиотого г;ву. 9астица 1. |азопроводи д]1'{стиснутих медичних газ!в 1 вакуущ (вш 1$о 1з96-|:2016|А\:2019,1от 15о
7 з9 6-| :201 6 | Апт6, | :2017, гот). зм|на м 1 :20 1 9>.

Б!дпов|дно до законодавства црое1сРанн'1 нових 1 роконотрукцй
1сну:очих будинк1в 1 спор5д ус!х тип|в закллад!в охорони здоров'я 

"..*.*"о в]д
!? в{домного п1дпорядкування | форм власност|, а тако)1( прим|щень медичного
призначення, вбудованих чи таких' що входять до складу йтцих тип1в будинк1в
зд1йснтоеться в|дпов1дно {БЁ Б.2.2-\0:200] <3аклади охорони здоров'л! (дал! *
дБн Б.2.2-|0:2001).

3окрема, розд|лом 2 чинного дБн Б.2.2-|0:2001 встановлено
вимоги щодо орган|зац|[ д|лянок.'

|{ункгом 2.|2, визначено, що в!дстань м1х< киснево-газиф|кац|йнохо
отанц1ехо чи централ|зовацим пунктом збер|гання ! розпод|лу л|кува-гльних газ|в
(за умови збер!гант_тя б1льтце 10 балон|в м1стк|отто 40 л коэкен) ! буд"***м{и з
постйним перебран}1'!м хвор}'( _ не мен1ше25 м.

3азнанену нор'угу вотановлено, виходячи з вимог вибухопохсежно| та
поже:кно] безпеки.
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Рекомендац!] щодо безпечно| експщ/атац|| кисневих баглон1в, установок,оистем щубопровод|в у зак]1адах охорони здоров'я та !нтших 
- 
оуб'ектах

господар1ов!}н}т'1 розроблен! в!дпов|дно до н1тАоп 0.00_1.81_18 .|{р''",'
охор0ни прац| ш!д час експлуатац!! обладнання, що працтое п|д тиском).
(3атверд:кено }{аказом 1!11н!стеротва соц!ально| пол|тики йкра!ни 05.03.2018 р.]\! 333, зарееотровано в 1м1|н{стерств! юстиц!| )гкраттти 10.04.201в;.
]\гэ 433131885).

3асцпник Р!1н|стра [ван лукшРя

Бопдартщ Бад|я
|уцул Бадим
?ел. 590_4-703
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