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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НддЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Украrни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт № ,%
складений за результатами проведення пjlаново.I. (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноf та пожежно.і. безпеки

г?мунАльшLзЁжЕfЁI#LLшйнjЁкАmпцрп,Е;оЁmiсЁLЕд±ыi3:т'Альн_оL
ОСВ1ТНЯНЯ ШКОЛА 1-11 СТУ1ШН1В» СВЯТОВАСИЛ1ВСЬКОЁ С1ЛЬСЬКО1 РАдИ 52433` днiп-.
або прiзвище, iм'я m по батьювi/мiсце прожиmны фiзичноi фоби - пiдприсмця)

гпе'Iтвсь.т о9л., Солонянсь_кий рй_о_т_т_л_е Незабуден9LВУJШIЯ Цешщна` бушок 35

.

ідентифiкаIdйний код юрищIчноi. особи 35594992
або ресстрацiйшй номФ облiково.I картки платнIша податкiв фiзичноi. особи - гhдIтри€мця, або сФiя та

номФ паспорта (для фiзични осiб, якi чфез своi. релiгiйIh пФеконанш в установленоку порядку
вiдмови7шся вiд прий1ят1`я реестрацiйного номФа облiковоi. картки платника податкiв та повiдомшIи про
це вiдювiдний ко1пролюючий орган) днiпоопетDовсжа областъ. Солонянсжшй іэайон` с._ Незабvдено.
вvл. НентDальна` бVдинок 35 тел.
(мiсцезнфюдження/мiсце прожнвання суб'сіmі господарювання, номер те]1ефону, фаюу та адреса егIекткрнноi пош")

ПФевiрено: будiвля за адресою: днiпропетDовська область. Солонянський район` с. Незабудено
вул. Цешральна. 35

.
(назm об`€кm перевiрки (об'скгiв), ацреса (адресн) розташувапня)

СцлЬш рющr суб'€кта господарювашя з урахува1шм зImчення крийштного рюику вiд проващкеш1я
господарськоi. дiяльностi у сферi техногенноi. та пожежIю.і. безпеки

Загальна iнФоl.маIЦя про проведення пеі]евi I'ки:
Розпорцдчi документи щодо здiйснювано.]. пе|.евiркн
Тип здiйснюваноi перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропегровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «07» травня 2018р. № 25

Строк проведенш перевiрки

Початок перевiрш

Завершення перевiрки

07

05

2018

12

14

05

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, md беруть участъ у проведенIh перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраШш або Ш територiального органу:
Солонянсьшй районний сектор (далi Солонянсьшй РС_) Головного управлiння державно.[ служби Укра.iни з
надзвичайних сuтуаuiй у lIнiпропетровськjй областi (далi - Головного управлiння_)
(наймещоашя органу дСНС УкраiнII)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миколайович
(посада, прiзвище, iм|я m Iю б8тьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особн суб'скга господарюваIIня (Об'сIгга перевiркиУФiзичm особа пiдприсмець
ЗавiдуючА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ ОСВ1ТИ « НЕЗАБУ11ЕНСЬКА НЕПОВНА СЕРЕдНЯ ЗАГАЛЬНО -.
(посада, прiзвище, iм'я m по батьковi)

осв1тня 1шюлА 1-11 сттЕн1в» святовАсил1всько.1 с1льсько1 рАі1и гри_шЕнко л.11.
третi особи:
(посаца, прiзвище, iм'я m Iіо б8тьковi)

Плашова

данi пт]О осташIю перевiрку:

/ не було взагалi

Позапланова

П не було взагалi
/ була у перiод з 14.08.2017р. по 24.08.2017р.

Аю перевiрки вiд 22.08.2017 р . №22

Розпорядчий документ вiд «_»
виконаний П, не виконаний /

.20u. №

пЕрЕл1к штАнь щодо 11ровЕдЕшя пЕрЕв1рки
Jчgз/п

так

Питання, що пiдлягають перевiрцi

нi нв нп

Норматшнеобгрунтування

Частина L Забезпечення пожежно.і. безпеки
1. ОрганiзацiйIIi заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки
1.1

Наявнiсъ на об'сктi розпорядшIх донументiв m iнформацiйшж покажчиmв з
шга1ь пожежноi безпеки

1.2

На пiдIIриемствi о1ворено СПБ

+

пvlшI` 14 Dозлiлv 11 ППБУ

На пiдпри"сmi створено добровiльну пожежну охqрону " утвфено пожежно-

+

пvНКТ 12 0озпiлv 1I 1-П-1БУ

1.3

1.4

рятуЕельЕй пiдрозділ
Забезпеченш вIшчення прави71 пожежно1. безпешI " 1крведеЕшя виховноі

роботи, скр"ованоi на запобimнш пожежам

+

щZ±щщ±2Е 10 Dозпiлv 11 П1ШУ

+

2. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються матерiали т

пvшс'ги 17 -19 Dозпiлv 11 ППБУ

nym 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовини з визначенимн показннкамн щодо пожежно.і. небезпеки
З. Забезпечено дотримання працiвннками об'скта встановленого
пр отIIпожежного режиму

+

п\rнкг 1 1 ttозпiлv 11 IПТБУ

4. Наявнiсть декj]арацfі. вiдповiдностi матерiально-технiчно.]. бази

суб'с[гга господарювання вимогам

поже"оi безпеки

законодавства з питан

+

5. Проведено iнструктажi та проЕодженtlя навчання з питань
п ожежно.і. безпекII

+

6. Забезпечено протипожежний €тан утримання територГі.

+

7.

Забезпечено

протипожежний

стан

утримання

ЦХНБЩJ±, 1€, 2QJ2Qзд±і!II

будiвель,

8. Забезпечено протипожежI1ий стан утримання шj[яПв евакуаці"і. .

виход iв
. СтаII утримаI]IIя iнженерного обладнання

9.2

9.3

9.4

9.5

Елекроустановш (можливість ix заогосувашя, моЕггаж,
експлуа"цiя) вiдцовiдають в"оmм нормат1шних дохумеЕmв

1шу

IIvшгги 1.1 -1.21 глави і Dознi.тl+'

III гп1Бу

m.нкти 2.23 -2`37 глави 2"дiлvп1ппБу

+

наладm

Системи опалены та тешовi мережi вiдповiдаютъ щюшюжежним вимо1"
стандарhв, будiвелышх норм m iЁ нормативЕшх актiв

111 1шу
пvlжти 2.1 -2.221`лави 2 Dозліл`t

+

примiщень та споруд

9.1

Щi===ш±2, 4, 5 cmni 57 КПЗУ

пvнкги 1,1 -1.24 глави 1 Dозшл`J

+

Iv ппБу
п`.нкти 2.1 -2.18 глави 2 ttоздijп'

+

Системи венги]IяцiI i кондщiонування повiтря вiддовiдаюгъ 1кртипожежним

в"о" нфм

+

Газове обладнанш відповіда€ щ>о'шюжежним вимоmм норм

+

Системи каналiзацi.I m смiгтсвифены вiддовiдають m експ]vатуються

+

Iv 1шБу
пvlжти 2.18 -2,27 г`лави 2

гюзлiJlv IV пIБу
пvнкти 4,1 - 4.4 глави 4 DозшлvIV1пшу
пvнк`ш 3,1 -З.5 г.чави 3 Dозлiлv

вiдIовiдно до вимог кротшюжежЁ норм
10. Наявнiсть та утримання автоматичнш систем протипожежIIого захнсту, засобiв зв'язщг

10.1

Будiвлi, пр"iщешя та с11орудц обладшп авюмашчними снс7гемами
протипожежного захиогу (системами пожежноi. сшналiзаIhi, авгоматичним
системами пожежотасilшя, систсмамн оповiщешя про пожежу та уIравління
еmкуюванням TЕюдей, сис7гемами 1рошдимного зашсггу, систе
централiзоmного пожежного спостфежешя) (далi - АС1В), засобами зв'язку

Iv 1шу

Iгvнк'пI 1.1 - 1.6 глави 1 Dозmлv

+

v1шу

вiдповiдно до чинних нфмативно-1"вовш аmв

10.2

АСПЗ обслуювуються вiдцовiдно до ып\юг норматшнокравовш актiв.

Iп'нкт 1.4 глави 1 Dозшлv VттгтБу

+

11. Наявнiсть та утримання систем прютипожежного водопостачання
Сисігеми зовнiшшого про'1шожежного водопос"чанш, насоснi с"нIdl.
11.1

11.2

+

вiдцовiдають m експлуатуютъся вiдповiдно до протипожежних вимог

Улашгуванш m утримашя внутрiшшого прогшожежного водогону, кiлькiс`Iъ
вводiв у будiвjю, виграш води на внутріш€ пожежо1асішя та шьmс`гъ
струмин вiд пожежних кранiв вiдповiда€ внмоmм будiвельЕш норм

+

шгнкг 2.2 глави 2 Dозлiлv V

птшу

пvн]п 7 т)о3пiл`' I ЕНЕШj2129ЗЕiШ±ILпvнIm3.1-3.26

12. Наявнiстъ m утримання пiдроздhiв добровi-тьно.Ь вiдомчоГ т

мiсцево.і. пожежно.і. охорони, пожежно.і. технiки та первI[ннн
засобiв пожежогасIння
1З. дотриманI[я внмог пожежно.]. безпеки пiд час збирання
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормів

щZ!цш±21 2 ,3 г,чави 2 Dозпimt vппБу

+

г.чави 3 Dознітгv V ППБУ
статті 61 - 63 КНЗУ
пvнк'ш 8.1.1 -8.5 .18НАПБВ.01.057-2006/200

+

14. дотримання вI[мог пожежно.і. безпеки пiд час проведення

вогневих, фарбувальнш та будiвельно-монтжнш робiт
14.1

14.2

14.3

14.4

Нове будiвшщво, реконскрук1Ья, переосmщеш, реставрацiя та капiтальшй
1
ремонг кримiщень, будшIкiв, споруд здiйсшоютъся на пiдставi прсNэктно
документащ1., ша затвфджеm у всmновпеному порядку
Заходи пожежноi. безпеки при пiдютовцi " проведеннi зварюват1ышх та iЕшIихвогневихробiтвiдювiдвютъвимоmмнормативнихдокумеЕпiв

Захощ пожежноi безпеки при пiдготовцi m проведешi фарбувальшх робiт
вiдllовiд?юIъ вимогам норматmних докумеIпiв
Заходи пожежноi безпеки при пiдluовцi m проведеннi робот 3 маст"ми,

клеmш m іш"н подiбними юрючими речовиmми й матерiалаhш вiдповiдають
вимоmм норматившх документiв
Заходи пожежноi безпеки при пiдUговцi та проведешi будiвельно-монmжних
гюбiт вiдповiд?ютъ вимоmм нормативних документiв
Заходи 1южежно.1 безпеки у проеmнiй документацil щодо зао1\осушнш
пожежно-т€хнічно.1 класифiнацii вiдповiдають вимогам норматив
докреЕпів

гюзліл VII ППБУ

+

+

п\і'нш 21 DозпiLтv 11 П1ШУ

+

пvЕшш 1.1 -1.5 I`лави 1 оо3пілvVnппБу

+

пvнкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозлiлv

+

пvнкти 3.1 -3.9 глави 3 Dозпijlv

+

п`'нкти 4.1 - 4.48 глави 4 гtозлілv

vll 1шу
vn 1ш1Бу

vll гпшу
пункг 2 час.гши пфшоi.статh67КЦЗУ,
пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mативчишсть\назамінvОдаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

+

14.5.1

аходи пожежно.1 безпеки у проектнiй докуменmцii. щодо обмежешя

щгнкг 2 час.пши першоiстатгi67КЦЗУ,

пошкршя пожежі мiж будшками вiдцовiдають вимогам норматившх
докумеmв

цунк" 3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (втоативчиннiсm)назамiЕгvпункги-5.1-5,6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1 безпеки у проекшiй докумеЕггацi.і. щодо обмежешя

пушг 2 час'шIи пфшо1статгi67КЦЗУ,

пошщмшя пожежі в будшсах вiдцовiдають вимоmм нфматвних
документів

пу- 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`назамiшпушти6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1 безпеш у проектнiй докумен"цi.I щодо забезпеченш
безпечноI евакуаIhl шоZщзй вiдцовiдають в"оmм нормативIшх

пужг 2 час`гини першоi.статгi67КЦЗУ,

докумеЕmв

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втDативчиннiсть`назамiнvЁ7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеки у кроектЕhй докуменгацi.I щодо забезпеченш
mсінш пожежі " 1Iроведешя пожежно-рятувальних робiт вiдповiдають

пужг 2 частиш пфшоi.
статh 67 КЦЗУ,

вимоmм норматившх докумен'пв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втіэативчиннiсть`назамiшпушш8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5,5

Заходи пожежноi безпеки у Iроектнiй докуменmцii. щодо основних
iнженфно.rlчзхнiчIш засобiв захисту вiд пожежi вiдцовiдаютъ вимоmм
норматтmшх докуме1гпв

пужг 2 час'шп1 пqtшоi.статгi67КЦЗУ,
пуЁ 7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (втDативчиннiсть`назамiнvпункш9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина IL Забезпечення техногенно.і. безпеки та захис'Iу

населення I територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЕ- 1 - 4 Пфелiкуоб'ектiв,щоналеmтьсуб'скгамгосподарювашя,

1. Виконання вимог iнженерно-тешiчнш заЕОдiв на об'сктаZ,
проектування яких здіиснюс]ъся з урахуванням інженернотехнiчнш эаходiв цнвiльного зашсту

Iроектува" я"здiйсшос.Iъсязурахуваннямвимогiнженерно-тсхнiчнихаходiвцивi]Iьногозахис1у,ПКМУ№6.
+

II
2. Проведено iдентифiкацiю об'сIгга пiдвищеноТ небезпекн

+

пiдпуш 1.9 дБН В.1.22006

nym 3 Порядку
iдешфiкацii. та о6лiку
об'€кгiв пiцвищеноi

небезпек1ь ПКМУ № 956
пунш 9 часггшш першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваныбезпешоб'hпiдвищеIюiнебезпек1ьГ"У№956

З. Здiйснено декларування безпеки об'сIггiв пiдвищеноТ небезпеки

+

пушсг 1 Порядку проведеныобов'язковогос'1рахуванняцивiJыюi'

4. Проведено обов'язкового сграцгвання цивhьноТ
вiдповiдальностi суб 'сктiв господарюван ня

+

вIдповідальнос'гi, ПКМУ №1788,пушг4.9.5птБ

пункг 1О частини пкршоiстаттi20,пункг2частшп1

5. Розробjlено пj[анiв локалiзаці-[. та лiквiдацil. наслiдкiв аварiй на
об'€Iггаx пiдвищено.]. небезпекIі

+

пуIш 2 частини пфшоjстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пу-4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'сігга засобамн колекгивного та
iндн вiдуаіі ьного захис'Iу

7. РозмiщеI]о iнФормацiю про заходи безпеки та вiдповiдну
повсдiнку населення у разi виникнення аварі~і.

першоi. статтi 130КЦЗУ,стати11ЗУ № 2245

+

цункг 3 частини першо1.

+

статтi 20 КЦЗУ

пуЁ 4 часЁ пфшоi.статh20КЦЗУ,частшIа 9статтi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заЕодiв

+

пу1ш 5 частини першоi.статгi20,ста"26КЦЗУ,пунm3ПКМУNg787

9. Створено об'сктовi формування цнвij]ьного за1исту та необхiдну
я "іх функцiонування матерiаjlьно-тешiчIIу базу, забезпечено
готовн]стъ такш формувань до дiй за прI[значенням

+

пуЁ 6 частиш пфшоi.статтi20КЦЗУ,додаюк 1 доМе'годики1рогнозування

10. Створено диспетt[ерсысу сіIужбу на об'€кгi пiдвищено.і.

небезпекн

+

пуЁ 8 частЕш пФшо.і.статтi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчанI[я працiвннкiв з питань цивiльного захI1сту, у
+

ГОМучисліправилам"ногенно.і.безпеки
I 12. Проведено об'скговi тренування i навчання з питань
'цивhьного захисту

nyEm 1 1 час- пфшо.і.статh20КЦЗУ,пушш5, 6ПорядкуздiйснеЕш
+

навчаш1я населеIшя дiям унадзвичайнихситуацiях,пкwNQ444

13. Забезпечення аварiйногрятуmльного обслуговування суб'нггiв

го€подарювання

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444

пункг 12 час.гиш1 першо.і.
+

статтi 20га стапя 133 КЦЗУ

стапя 32, щrнкIи 15, 1часпшIпфшоi.статтi20КЦЗУ,наказМНС№653,щінкг24ПКМУ№253/mативчшшiсть)

14. Забезпечення дотримання внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утрнмання, об-[iку, використаIIня та
реконструкцii. захи€нш споруд цI[вhьного захисту

+

на замiнv ПКМУ №! 138
пункг 18 час'ш першоiстатгi20КЦЗУ,стат я98кцзу,абзацшостЕйпужгу4Порядкустворен яiвикорисmшIяматtрiальрезфвiвдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичай1шхситуацiйтехноген огоi

15. Створено об'сIгговIIй матерiа.[ьний резерв дітя запобiгання та
лiквiдацIi наслiдкiв надзвIIчайних ситуацiй

+

IрIфодною хкракгкру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(втDативчиннiсть`

на

замiнv

абз

е'IвертIй пунк1у 3 Порядкус'гвореIшятавикористанняматерiаjlышхрезфвiвдлязапобiганняiлiквiдацiiнаслiдкiвнадзвиtlайIшх

ситуацiй ПКМУ 775

1б. Впроваджено на об'сктi пiдвнщено.[. небезпекн автоматнзованш

стапя 53 КЦЗУ

систем раннього вияв.гIення надзвнчайнш сIIтуацiй та снстем
оповiщення та забезпечено -ш працездатнiсть

+

пушг 1 . 1 Правил охорони

17. Забезпечено виконання внмог законодавства щодо оZорони
жштч .Iюдей на водннх об'скгах

«таю
«нi»

ф»
«Епп»

эюптя TIюдеи на воднихоб'еmах

+

ПОясненш до позначень, внкористанш у перелiку питань

- так, виконано, дотр"ано, вiдповiдае, присутн€;
- нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдповiдас, вiдсутн€;

-не вимагае1ъся вiд суб'скга господарюванш (фiзичноi. особи -Ihдприемщ)/Ьб'сжга, що перевiрясIъся;
- не перевiрялося на суб'ектi господарювання О7 фiзичноi. особи -пiдприсмця)/ об'ешi.

ОПИС ВИЯВЛЕШz ПОРУШЕНЬ
Нормативно-правовий акт,
Ngз/п

ВИМОГИ ЯКОГО ПОРУШеНО

реквiзити

норми (пункг,

ста")

позначення
нормативноправового аюа

детальний опис виявіIеного порушення

ко

ний зАклАд осв1ти

«нЕзАБудЕнсысА нсзш 1-п ступЕн1в»
ПЕРШИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ
Роздiл П1 п.2.З.
Роздiл IV п.1.24.

Примiщення електрощитовоi. не вiдокремлено вiд

1.32_01

нормованою межею вогнестiйкостi, а саме: «J7j.Э
час експлуатацi.[ об'€кта не допускаеться
знижувати
клас
вогн естiйкостi
елементiв

iнши примiщень протипожежними дверима з

п.2.2.
1.

п.6,1, п. 6.2,
п. 6.4 табл. 3

БуJш

1шуmonо.00-

ШВ.1.1-72016

заповнення прорiзiв у протипожежних перешкодах »
та,

отвори

«Забороня€ться влаштовувати незаповненi

в

протипожежних

перешкодах,

якi

вiдокремлюють електрощuтовi ».

комунАjlьний

зАклАд

освгги

«нЕзАБудЕнсысА нсзш 1-п ступЕн1в»
роздiл w,
п. 8, додаток 2

ппБу
по закладам
освiти

2.

дРУГИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУд1ВЛ1
Примiщення поверху не в повнiй мiрi забезпеченi
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «УсZ.
будiвлi затадiв та установ мають бути
забезпеченi первинними засобами пожежогасiння..
вогнегаснuкамu, ящиками з пiском, бочками з водою,
покрuвала]ш з негорючого теплоiзоляцiйного

матерiалу,

пожежними

вiдрамu,

совковими

лопатамu, iншuм пожежним iнструментом».
Роздiл Ш п.2.31.

Роздiл Ш п.9

1п1Бу
1п1Бу

по закладам
освiти
3.

Шлжи евакуацii. на другому поверху не забезпеченi
евакуацiйним
освiтленням.
Свiтильники
•евакуаціиного освітлення повинні вмикатися з
настанням сутiнкiв у разi перебування в будинку
пюдіей, а, са;ме.. «Сходовi клiткu, внутрiшнi вiдкрuтi

та зовнiшнi сходи, корuдори, проходи і'па iншi шляхи
евакуацi.{ мають бути забезпеченi евакуацiйнuм
освiтленням. Свiт:uльнuкu евакуацiйного освiгплення

повиннi вмикатися з настанням сутiнкiв у разi
перебування в будuніqі людей ».

КОМУНАJШНИИ

ЗАКЛАд

оСВ1ТИ

«нЕзАБудЕнсысА нсзш I-п ступЕн1в
ЗАГАШ1
Буд1вл1

11ИТАШЯ

2-Х

ПОВЕРХОВОЁ

I

Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.(d5-1»

ш1Бу,пф

Будiвjпо не обладнано системою протипожежног\
захисту (системою пожежноi. сигналiзацi.і., системо

п-'бешш

передавання пожежни сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: БуЭzj#;с#,

зuОщЬтаусшm

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися
с:uстемамu протипожежного захисту вiдповiдно

уф- схяшiнщущ15.08Ю16№974,вкф`уф08щЁ2016р.заNg12 9V29359(далi-Ш Упозакладамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

захисту».

1п1Бу

Не виконано з'сднання жил електричних проводiв
паянням, опресуванням або затискачами в

дJиIшчUтЕш

с-освiш

до дБН В.2.5-56:2014 «Системu протипожежного

4.

5.

Роздiл IV п.1.6.

коридорах та в дитячих крупах будiвлi дошкiльного
навчального

6.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п.5.1 ; додаток Б,
табл. Б1, п. 5.1

1п1Бу

1п1Бу по
закладам освiти
дБн в.2.556:2014

закладу,

а

саме:

З'GЭ#о##я,

вiдгалуження та окiнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою
опресування, зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про
пожежу та управління евакуюванням людеи, а саме:
«d5удuнки, прuмiщення та споруди повuннl

обладнуватися

системами

протипожежного

захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Системu

протипожежного захисту ».
7.

Роздiл П1 п.2.22.

1п1Бу

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником який
встановлюсться на фасадi будiвлi або iшIIих видних
мiсцях з освiтленням у темний час доби, а саме:
«Будuнкu та iншi об'€ктu мають бути забезпеченi
адресними вка3iвникамu (назва вулuцi, номер
будuнку), встановленими на фасадах будiвель або
iншuх видних мiсцях i освiтлюванuмu у темний час
доби».

8.

ст..20

кодекс
Працiвники об'€кту не
IфiЛЬНОГОзахистуУкра.іни«порядокзабезпечеЁнаселен яiос бов госшадунево€нiзоваЁформуваньзасобамирадiацiйног та iндивiдуального захисту.

забезпеченi

засобами

хiмчногзахисту»,затвердженийПОстановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 2№1 0 «Правилатехногеноi.безп киусферiцивiльногзахистунапiдри€мствах,ворганiзацiях,установахтан еб зпечнихтериторiях».
п.4.3.

9.

Роздiл V п.2.1,

ппБу

Вiдсутнiй зовнiшнiй протипожежшй резервуар, а
са;ме.. «Пожежнi резервуари повuннi бути

справними i утримуватися гпак:uм чuном, щоб
забезпечити

безперешкодний

заб ip

води

пожежними автомобiлями ».
Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб,

уповноважешх ш здiйснешп перевiрIш
(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' скта господарювання)
Jче
Питання, що пiдлягаютъ контролю з бокрг суб'свгга
НОрматшне
таIс
нi нв
з/п
1

господарювання

ш

Про щ]оведення пгIановоi перевірки суб'ск'm господарюmшш письмово
попереджено не ме1ше нiж за 10 ка]1ендарних днiв до Н початку

u/

Посвiдченш на Iрокдешя пкревiрки " службовi пфвiдчешя, що
2

засвiдчую'Iъ осiб, що проводять пфевiрку, кредявлено

U/

Копiю посвiдченш на пфевiрку Еюдано

Обгрущувашя

частш1а четвеота сгтатгi 5 ЗУ

вiп о5 квiтш 2007 D. N 877
частина п'jпа статтi 7 с'гатгя
1 О ЗУ вiл о5 квiты 2007 D. N877

чаыиm п'ята сггатгі 7 абза1щтреhйташоспйs=а±JQЁЕ!вiяо5юiтm2007D.N877

3

4

5

Перед початком здiйсЕеIшя перевiрки особами, що здLйсшоють
перевірну внесено запис тро пфевірIqг до відювідЕюю журналу
суб'€кm господарюmшя (за його наявносh)
Пiд час позашановоi пкревiрки з'ясовувалися лше тi пиmння,
необхiднiсть перевiрки яких стала пiдс'гавою для ii здiйснешя. У

посвiдченнi на здiйснеIшя позаплановоi пфевiрки зазначено пImны,

V

V

частиm пванашіята с'Iатгi 4
ЗУ вiп О5 квiтня 2007 tэ, N 877

частш1а пеDша статгі 6 ЗУ вiд
05 квiтня 2007 D. N 877

що с пiдоIавою для здiйсненш такоі. перевiрки

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга перев]і]ки
Jч9э/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акг перевiрки сшадено у дрох примiрншах, одIш з яких кручасться кфiвнику (шаснику) суб'€кm господарюmЕш або уповноваженiй шы
особi, а другИ -заIшасIъся в орmнi дСНС Украiни, посадовi особи якого здiйсшовали захiд державного на1`ляду (конIроjпо).

Шдпнсн осiб, що брали участъ у перевiрцi
По€адовi фобII ®рmну дСШС УкраЁЕш:
ГОЛОЫШй iHCImTOP СОЛОНЯ1ЮЪКОГО РС

ГУ дСНС УкраПш у днiгропе'кровськiй областi
м_айо_D апужби цивiльЕюго захисту
(шх")

g=ifййёй2=

БОйю Валфй Мшолайов=щ
(пЬIщс, iм'я m m б8"еmi)

П®садовiта/аб®ут]®вн®ваmенiособнqуб'сіггагосподарюmння,iншiособи,прису"iпiдчасздiйснешзаходу:

-::::=--:::::=:iЁ::::=:::::=:::-:::::::::;-:::-::::::::=:=::::::-:

щЁд `#|ж'

(посаю)

iн'я m m бm"i)

Пр"iрнш цього а" шеревiрш отримано «Lй»

2018I,.:

/

::-::=-_:::Ё-::-=::Ё:::::::j:_ЁЁj:l::-:::::::::-::::::I::_:_::::::::;-:
пи#

(посаm)

,_

.г

..__

.Е

Ыдмimгровiдморупiдшсанш/окр"ашш(необэЁд]епiдкресшшФIюсадовЁта/абоу1ювноишкеЁ
особ"ш суб'€нга гос1юдкрюванш щюго ан1а гіеревiрки

пр-

У вшдЕу Еmносh в &ггi вiдомmЩ що стаЕЕоЕшггь слуя[бору абодкровщ"сннищо,Нощгмоя[ефгпі
ЦРНmm ВiдDОВiдНИй ГРИф
оеЕрgшостi 8бо обьбеяеш достущг.

№

з/п

пЕрЕлш
норма"вношравовш актiв та норма"вних документiв, вiшовiдно до якш
сшадено перелiк пшань щодо проведенш перевiрки

ПозначеЁ

На3ва норматшно-прявового

НОРМаТНВНОг

ama

правоmго а-

А

Затвефuрно

вщ юрма-ног

ф" " номер

няLзm оргащу

правового анга4

норматнвно-

правового анга та
2

1

1

за-уkрф

3

1.1

зу№877

«Про основ1Ь засадв дкржавного нmляду{Ёощроф)усферiюсподврсюiд-

з8юнущ_ш

вiд о5 miтш 2007 р.№877-v

1.2

к1ру

КОju;m цннiпьною захнсqr Уфвiші

кодф

вiд о2 жяm 2012 р.№540з-vl

1.3

зу № 2245

«Щ>о об'енп пiдвщеЕ[оi mбезпеш»

з-нукра1--

вiд 18 сiчня 20О1 р.№2245-1пвiд14Qiш1998р,

1.4

зу № 1 5„8

«ПРОЗаХИфmдШШВiдВПЛИВУiОНiЗУЮЧОЮ

З8ЮВ УкрdШ

випромiЕюmЕm>
2.1

2.2

2.з

2.4
2.5

№ 15ю8вр

шсh„ № 956

Поmя[овя КабЬеmг МШті-Ь Уiвфяh
ПфЯдот: iдРНГНфimцii " ОбпiЕу о6'СГhв
Посmпова Кабiнщr Мнiстрiв

ГПСw № ЗО6

Кршчh-, за жимн оцiюсгъся ст}лЬнь Посmноm Юбiнету Мнiстрiв

ризщг вiд Iроmд*енш гmподраь"-фялшостi"вmmшстьоящрiоднчнiсm3дiйсmшшпmнфизаходiвдqржашоюmlшду{кркрапю)усффi"пююmm-mЁсmю.і.белеш

уф

2002р №956
вiд29Jпютою 2012 р, №

зо6

Тшовеmложешкронiдомчупс"а=ну
охорону

ПоmноmКебiне[уМнiстрiв

вiд о9 сНш

уЕFюiЕш

2014 р. № 5

Пщдох фунщiокувашя дофовiлЕ,нй

Пос"нова Ка6iнегу Мнiкрiв

вiд 17 J-

2

гпсw№5

1шю№564
гпW № 1788

пijфщенdi небезЁ

Еюне" охоFюш

ПкрдоЕ i щвша кроzхздешя о6ов'жзювого

сгр8хуmш цнвiпьноi вiшовiдаmtюсгiqуб'спiвюоподарюmшяmшоду,япможеб]ггнзалодiш"Ееmьm"авкрimіиmоб'"хпiдвшсноiнебсшс]щшпючаюшпыс=Оывбухонебезпй

у-

уцшm

у-

Постанф Кабiнету Мнiстрiв

й11л-

2013 р. № 564вiд16J-пяф
2002 р. № 1788

з8 JЧ± 785/12659
3.4

Правила охqэош жmя
людей Еш воднж

об'-х

Правиm охорошI жиггя jmдей ш водшх

об'-хукра1-Правшаохорони жи1тя jподей m водшх

Гhказ ШС УкрШиНаказМВСУкрiни

Мiн'кютi Укрiш о 1

/Егtmтш чшIhсть`ЕЁ-

Правша охфош жmя

3.5

лютою 2002 р. за №95/6383вiд10квiтш2017р. № 301

об'спах Украiш

людей m водни

зарытроmшй у Мiн'юстi

об'ытах

укра'1ни04травш2017р.за№566/30434

птБ

Правша техногешо1 безпеки у сффi

Наmз ШС Укрiни

Мн" Укрiни о3

тфигоф

мmдщ

Iщэпозуиш ХНО

Мегодm прогнозуmнш наслiдкiв ви]Iиву
(вшду) небезпечних хiмiчних речовш при

вкры 2007 р. за №1006/14273

Наказ ШС Мiнагропсшiтики,

№некономiки, Мiнеколопi

аmрiях m цромислових об'ек'mх i транспоргi

з.7

3.8

3.9

Мфдф спосткрень

Мgгодща спостережень щодо оцiнки
радiацiйноi " хiмiчноi. обс"новки

Наказ ШС Украiш

Iнструкцiя з трЁою

1нс'1рук1$я з тр1шалого зберimшя засобiв

Наказ ШС УкрПш

збкрimны

радiацiйного " хiмiчного захисту

Iнструкцiя щодо
утримання заэшсних

IнкрукIhя щодо утриманш захиснш спфуд
цивiльноI обфони у мкрн1й час

Правша Еюданш
технiчних умов

3_11

ПjIан реаIуи1шя m

дБНВ.1.1-7-2002

rЕггmтив чиннiсть`

73д2/64/122,

вiд о6 серш 2002 р. №
186, зареФтроmний у№'кхнiУкра1ш29сфшя2002р.за№708/6996

вiд 16 грудня 2002 р. №

330, зарефтровашй уМн'кхлiУкра1нио4березш2003р.за№179„500

IЬmз ШС УкрIш

вiд 9 жовтня 2006 р. № 653,

зареестровашй у Мiн'юстi
Украiни о2 листопад? 2006р.за№1180/13054

Правипа наданш техIhчних умов до
інженерною забезпечешя об'€кm
будiвнщгва щодо пожежноi " техногенно1
бсзпеш

Наказ Мiнiстфс'Iва оборони

вiд 14 листопада 2013 р. №

украi'-

771,зарефтроишйу
Мiн'кхлi Украi.ни 22

Ппан реагуmшя на радiацiйЕh аирii

Ihказ держатомрегулювашя,

радiацiйнi аЕкрii

3.12

вiд 27 бкрня 2001 р` №
зареытроmний у Мiн'юсhУкраiни10квiтш2001р.за№326/5517

спqруд
3.1о

вiд 15 сф11ы 2007 р. №

557, зарефтроmшй у

цивi]Iыюю 3ахиогу на пiдприсмствах. в
фmhзаIЬя]ь установах " на небезпеших

з.6

вiд о31рудщ 2001 р`
№ 272, загхэсстроmний у

дФжавнi будівельнi норми. Захист вiд

листопада 2013 р. за №1988/24520

шс

вiд 17 тщвш 2004 р. №

Наказ держбуду УкраiшШказМiнрегiонуУкраПш

вiд о3 грудш
2002 р. № 88

пожежi. Пожежна безпека об'сктiвбудiвншцmдфжавнiбудiвельнiнорми.Пожежнабезпенаоб'€кhвбудiвнщmа

наJ±

87/21 1, заре®троиний уМiн'юстiУкраiш10червня2004р.за№720Л)319

вiд 31 жоыы 2016 р.
Ng 287

дНВ.1.1-7:2016
з.13

дЩВ.1.2+2006

дкраmh будiееjпнi Fкрьш. Пшнкрю.mвhтпd заходіIшiпьгюгозапIстv(LфiпьноiобоФоюі)

на- щду украm

вiц о4 сергml 2006 р. № 274

з.14

НАПБВ.01.057-2006/200

1фа]нпа тю=сшtoi бвзпс]аі ь фрокроішспоъощг іеошUіехсi

Нашса3ЬЕюгроюлhщ

вiд о4 1тщщ 2006 р.

шс

№ 730/770, зареостровашй уш'юстiу-05нвiш2007р.за№З13/13580

3.15

Меоодmа iценшфiЕсаіф 1ШО

Методрша iдеFпифiкаIЩ IютеIШйно небmешtш об'dв

гьшсу-

вiц 23 шtуюю 2006 р. № 98,зареостроеашdlуМiн'юстi УіраbпI20бсоезItя2ООбD.эа№286/12160

3.1б

дЩВ.2.5-56:2014

дщанh будiьсjlьFБ норшI УкраШвI. СIютеш[

Наназ Мiкреhырr УфаЕпt

вiд 13 JDюющф 2014 р.

На]саз дфпаоmіiсюфідуваюія Уфаm[

чшоd з о1.07.2О15р
еiц 27.О6.96 р. №117 та еведеId в дiю
наказон №136 hдо6.08.97р. з01.О1.1998D

з.17

дБН В,2,2+97

фоmmяоmюю запmту

дерсвшd будiесфId норші УtфаmL Будюші " сtіорrді
дгm.[их доIшdльшtх закщдiв.

з.18

з.19

з.2о

з.21

дСТУ Б В.2. 5-З8:2008

дБНВ.2.5-74:2013

дЩВ.2.5-28-2006

щю-у"шгуеінзгIрqгстmвок

№ 312,

IШБоmпьшй стандарт УlраЗm Пtжелерне обііад|іашш
буднItkiь i споруд. УлшIуьашI
будiвепьiсгюYд

Ihказ Мhdсоерсmа реhоналшого розшгку
т3 ФдiвIшrг" УЁраm

еiд 27 чкрtl 2008 р. № 269, `шшй

д"вId будiьепыd Еюрші УIраЁtи. Водопосmшш.

Шназ ЪЖIiкрсmа регiошлыюго розшпку,

ъiд о8 шhш 201З р. № 133, `шшй

будiвIшпа m шfгловоiюцунальIюю

з о1 сгчш 2014 р.

юсподаос'mа УkпэЁDI
Ншаз hбЕdстсрства будiшшфа, архпсктурIt

вiд 15 травш 200б р. № 168, чншпdt

гф--

Зошtiппti нерЫ та спорудt. ОсновIh IюлошсIшI

дер=аud будiвелыq Iкрш[ У|раЁIIt, Шженернс общдFt3шtя
фгдпоdь i споруд. IЩродЕtе i шгушю освгглешI]

тэ шгюеочеоіршл1поIо Iостюдррсmауф"

1Ъашлз у]шгIуьэюш сmgЕггроустаіоьо=L Глаьа 1.7

Наназ ЬЕнЬтерства па7Dша m екргенtки

33зео.лсюu i запісId заходt елgфобсзпеIсIt

унраm

зоlсiш 2009р.

з О1 юіЁ 2006 р.
Iіiд 28 cepml 2oo6 р. JіоЗО5

об'шш m об'ытщ юсподарсьн дiяльнiстъшякшможе1ризвестидоаЕкрiйекmоhчноюiсанiткрно€пiдемiоIюгiчноюхаракру

2.6

2.7

2.8

2.9
2,10

2.11

2.12

ГПЫ №! 1200

Пqрядок забезпечешя нассяены i
щ>ацiвникiв формуваш " сIюIЬалiзоmнихслужбцивiльногозахистузасоб"иiндивiдуальногозахисту,приладрмпрадiацiйноi."хiмiчноIрозвiдщдозимеIриtlногоiхiмiчногоконгролю

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв

ГПСw Ng 1 2 1 4

Перелiк об'hв " окремих тфmфй, якi

Посmноm Кабiнеггу Мнiстрiв

вiд о4 сфпня

/Еггmтив чиннiсть`ЕiЕамiщПКку№763

пiдляIають постiйному m обов'язковому надоювiрнiйосновiобслуговуван юдфжавнимиаварiйIо-рягувальнш`шслужбамиПрозатверджен яперелiкусуб'нпiвIосподарюmн я,mлузейтаокремихТt7РИГОРiй,ЯКiП дПmЮТЬПОСIiйI ОМУmобов'язковсмуаmрiйно-рятувальномуобслуювуmн юшдоговiрнiйфновi

укр-1-Пос"нова Кабiш7гу Мнiс`грiв

2000 р. № 1214вiд26жоmш

украi-

2016 р. № 763

Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украilшПосmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 березш 200і р. №

украiни

775

1-№308

/н"тив чшнiсть\ЕЁ±1-№775

п" Ng 443

1-№444
1-№787
1-№253
/втtmтив чшнiсть`ЕЁЁамiЕrгшсwNg138

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

гпсw № 1 1

гпф Ng 6

ГШку № 729

г1кю № 84 1

Г1КЮ Ng 440

-№819

Порядок пiдгоіг\овки до дiй за призначеЕшям
орmнiв управлiння та сил цивjjIьного захисту

Постанова

вiд 19 серпш
2002 р. № 1200

Кабiне.гу

Мiнiстрiв

укт"-ш

308вiд 30 вересш 2015 р. №

вiд 26 червы
2013 р. № 443

Пфядок здiйсIIешя 1ивчаппя паселешя дiям

ПостаIюm

у mд3вичайних ситуаціях

украi'Еш

Пфядок утвфе1шя, завдання та фушцil
формуmнь цивijlьною захистv
Порядок вIшористашя захисш[ споруд
щвільного захисгу (щIвільноi оборош) дгиюспофрськи]ькушгурнихтапобутовихпотребПорядокстворенш,утршаншфоцду

Посmноm Кабiшгу Мiнiстрiв

зашсннх с11оруд цюiльною захисту "веденшйогооблiку

укрI-

20]7 р. № 1з8

Положены кро €дину дфжавну сисггему
Iщвhного захисту
Про затвффешя перелiку об'сктiв, що
шлежать суб' сЕmм юсподарюmны,крекгуваншяшхздiйсшоmсязурахуmшIямвимогiнженерно-технiчнmзаходiвцивiльногозахисту

Пооmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

укра1`-

2014 р. № 11

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв
укра'1ни

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

Порядок орmнiзацii " проюдешя

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiв

украi-

вiд о2 жоыш

професiйно-I пiдготовкщ пiдвщенняквалiфiкафосновнихпрацiвникiвпрофесiйнихаварiйю-рятуильншсjгужб

Про затверджеЕшя Порядкрг проведенш
еmкуацii. у разi загрози вишкненш абовиЕЕшненынадзвичайнихсигуацiйтехногенноготаприродногохарактч.у

Посmноm Кабiнglу Мiнiстрiв

вiд 30 жовты 2013 р. №

украi`Еш

84]

Порядок подашя i ресстрацii. демарацil
вiдцовiднфтi матерiальнФтехнiчноі. базисуб'€к`mгосподарюmшявимоmмзаконофвс'mазшпаньпожежноi'безпеки

ПооIаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
укр-Еш

440

Пqрядок кроведешш навtlанш нфiвною

Пос"нова Ка6iнgгу Мнiскрiв

вiд 23 жоыня 2013 р.

складу m фахiвIЬв, дiяльнiсть яких пов'язаназорmнiзацiсюiздiйснешямзаходiвзшmшцивiльногозахисту

укр1Еш

Ng 8 1 9

Кабiпщг

Мilliстрiв

вiд 26 чфвш
201З р. № 444

вiд о9 жо-

укра1`ш

2013р. №787

Посmнои КабiнgIу Мiнiстрiв
укра1ниПос"ноm Кабiнgгу Мiнiстрiв

вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд10березня

2013 р. № 729

вiд о5 чФвня 2013 р. №

IнIпi норматшно-правовi акш та норматmнi дов"ентI[

з
3.1

ПОрядок створення i в1пористашя
матерiальнш резфвiв для запобimны,лiквiфцi .над]вшайшхситуацiйтехноген огоiприродногохарак руm 1хmслiдкiвПорядокстворен ятавшористашяматфiальшхрезервiвдшзапобimшяiлiквiфцil.наслiдкiвmдзвичайнихсигуацiй

укрши

НАПБ Б.03 .ф 1 -2004

Тшові нфпш належності воIнеmсниЕiв

Наказ ШС УкраПш

/втmтив чиннiсть`

вiд о2 квiтш 2004 р. №
151,заре®тFюmнийуМiн'кютiУкрiЕш29юi-2004р.за№554/9153

3.2

гтпБу

Правш1а пожежно1 безпеки в Украi.нi

Наюз МВС Украiни

вiд 30 грудш 2014 р. №1417,зареестроmнийуМiн'kхнiУкрiшо5березня2015р.за№252|2;6бf}Гі

3.3

Правша улаштуЕюш
снстем ранньою

Правипа улашгува1шя, експлуатацil- "
техmчною обслуговувашя сисюм раЕшього

Ihmз ШС Укра.1ни

вiд 15 травш 2006 р. №
288, заресстровашй у

вияыеш

/нгtютш чиннiсть`

вшвг1ення Еmдзвичайних ситуацiй та

оповiщены лодей у разi ix вЁкнення

Мн'юстi Украi'ни
05 л1Ё 2006 р.

