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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЫШй РАйОНИй СЕШОР

ГОЛОВНОГО УПРАЕЛ1ННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ

з нАдзвичАйних ситуАцШ у дншрпоI1Етровськ1й оБлАст1
(Солонянський РС ГУ дСНС Украiни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт№,А5г
складений за результатами проведення плановоi (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб' скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежно.і. безпеки

комунАлыпй зАклАд осв1ти «промнсысА шповнА сЕрЕдня зАгАлыюосв1т на"снування/мiсце знаходження суб'скm Iосподарювашя - юридичноi особи (та/або його вiдокремjlеного пiдфздijту)
ЫШОЛАI-ПСТУШIЕЁЕ9ЗАig::gС=±::giСфt±IЛЬС±КОF#52431,днiпропеIров-.
ська обл.. Солонянський район. село Промiнь. ВУJIШIЯ АРТЮХА` будинок 17

,

iдентифiкацiйшй код юридичноi. особи 3563 7826
або ре€с'IраIdйшй номФ Облiковоi. картки платника податкiв фiзичноi. особи - пiдIтрисмщ, або сФiя та
номф паспорта (для фiзични осiб, якi чФез своi. релiгiйIЬ пкреконашя в установленому порядку
вiдмовигIися вiд 1рийнятгя ресскрацiйного номера облiковоi. картки 1шатнша податкiв та повiдомигш про

це вiдповiдIЕй кошролююч1й орган) днiпропеттювська область. Солошнсысий Dайон. с. ПDомiнь. вvл.
аDтюха` бVдинок 17 тел.
(мiсцезшхоjщсння/мiсце проживання субtкm господарювання, номер телофону, фаюсу та адреса еле]стронноi 1юшги)

Перевiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. СОлонянський Dайон. с. Промiнь. вул.
Артюха.17

.
(назва об'сIm перевiрки (об'сктiв), адреса (адреси) розташуванш)

Стуhнь ризику суб'€кта господарювання з урахувашям значенш крийштного ризику вiд 1роваджешя
господарсько1. дiяльностi у сферi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФормацiя про проведення перевiрки:
Розпоі]ядчi докуменги щодо здiйснюваноI пе|іевilіки
Тип здiйснюваноI перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і'ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «07» травня 2018р. № 24

Строк проведеш1я перевiрки

Початок перевiрки

Завершення перевiрки

07

05

2018

10

14

05

2018

10

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, md беруть участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра.НIи або .Н територiального органу:
Солонянський районний сектор (далi Солонянський РС) Головного управлiння 11ержавно.{ служби Уіq}аjtни з
надзвичайних ситуаuiй у днiпропетровськiй областi (далi - Головного управлiння_)
(mйменування органу дСНС Украiни)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миколайович
(посада, прiзвище, iм'я m по б3тьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сIm господарювання (об'€іm перевiрки)/ФiзI[чm особа пiдприсмець
Завiдуючий КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛА11У ОСВ1ТИ « ПРОМ1НСЬКА НЕПОВНА СЕРЕJIНЯ ЗАГАЛЬНООС -.
(посада, пhзвищс, iм'я m по батъювi)

в::±;::::::+:::::::_с:упЕн1в»святовАсил1всшо1с1лкько1рАдиБ1лоусовлЕон1долЕк.-_
третi Особи:
(посада, прiзвище, iм'я та по 6атъювi)

данi про останню перевiрку:

11ланова

v' не було взагалi

ПозашановаПнебуловзагалi/булауперiодз14.08.2017р.по24.08.2017р.

AIn перевiрки вiд 22.08.2017 р . Nй4

Розпорядчийдокументвiд«_»

.20щ. №_виконанийП,невиконаний/

11ЕрЕл1к штАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
Jчgз/п

11иташя, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi НВНП оFг:Р#::я

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки
1.1

Наявнiстъ ш об'сктi розпорядчи документiв m iнформацiйшх покажчикiв з+
пиmнь пожеж ноi безпеки

1.2

На пiдкрисмствi створено СПБ

1.3

1.4

.

На Ihдпри"ствi створено доФОвiльну пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний пiдроздiл

Забезпеченш вmчеzш прави]1 пожежноi. безпеки m 11роведенш виховноi

роботи, спрямоmноi m запобimнш пожежам

+

пvнкт 12 [югзлілv Н П1БУ
пvнкти 1 7 - 1 9 іэозлi.w 11 ППБУ

II
+

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+

протипожежного режиму

,,.

пvшт 1 4 т>озлi.чv Н ГП1БУ

2. У будiвництвi та m внробнщгвi застосовуються матерiалн т

З. Забезпечено дотримання працiвниками об'скга встанов.]еног

-

+

+

речовини з визначеннміI показниками щодо пожежно.]. небезпекн

.

пvшст 1 1 Dозпijтv 11 ППБУ

4. Наявнiсть декларацГі. вiдповiдностi матерiально-тегнiчно.і. базн

суб'скта господарювання вI]могам законодавства з питан
пожежноТ безпеки
s. Проведено iнст'рукгажi m проходження навчання з питань
пожежноТ безпеки
6. Забезпечено про"пожежI[ий стан утримання територ]-[.

7.

Забезпечено

протнпожежний

стан

утримання

+

Щz=Шш±2 4э 5 cmni 57 К1_1ЗУ

. ,

цш

+

-ш

пvшml 1. і - і .21 глави 1 Dозhпv

+

будiвель,

+

прI"iщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляxiв евакуац]i i
виходIв

п1 пгБу
II\rшти 2.1 -2.221`лави 2 Dозділv

1п 1шшу
п\Jнкти 2.23 -2.37 глави 2

+

mздiлv I11 1птБу

. Стан утт]нмання iнженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Елек1роустановки

(можливiсть

1.х

3асmсувашя,

монгаж,

наладm

m

Системи опалення " тешовi мкрежi вiдповiдаютъ про'Iшожежн" вимоI"
с"ндарпв, будiЕельшх норм " iших норматившх актiв
Системи вентшяцii. i кондицiонувашя повiтря вiдIовiдають про'1шожеж1"

в"ог" норм

Газове обладнанш вiдповiдас про'1шожежним вимогам норм
Системи каналiзаIЬl. m смiпсвидшенш вiдповiдаютъ та експлуатуються
ВідПОВ1дНО дО ВИМОГ крОТИПОЖеЖIШХ НОРМ

пvши 1.1 -1.24 глав111 nозшлv

+

експлуатацiя) вiдцовimюIъ вимогам норматmшх документiв

Iv 1п1Бу

+

п\'ыm 2.1 -2` 18 гjчави 2 Dозлiлv

+

гмпml 2.18 -2.27 глави 2
юзлi+ш IV ГПТБУ

+

пvЁі 4.1 -4.4 глави 4 "tздiлvIvг1гшу

+

пvшсти 3,1 -3.5 глави 3 гtознiлv

IV гпш5у

10. Наявнiсть та утримаI1ня автоматичнш систем п|іотипожеж1юго зашсту, засобiв зв'язку

10.1

Будiвлi, примiщены та спорудн обладнанi автоматичшши системами
протипожежною захис'гу (системамн пожежноi сишалiзацii., ав`1\Оматичн"и
сиспэмами пожежогасiшя, системами оповiщешя Ipo пожежу та упраЕшiнш
еЕmкуювашям людей, системами про'шдимною зазшс'1у, сис"

IV 1п1Бу

+

пv[шги 1.1 -1.6 глави 1 ooзлiлv

+

тп'Iшт 1.4 г.чави 1 Dо3лijтv VпгIБу

V п1Бу

цеЕпралізованого пожежного спостережешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

від1овідно до чишнх Iюрмативно-правових ак'пв
1о.2

АСПЗ обслуювуютъся вiддовiшо до в1"ог норматmЕIФправових актiв.

11. Наявнiсгь та утрнмання систем протнпожежного водопостачання
11.1

11.2

Системн зовнiшньою протипожежною водопосmчання, насоснi сmнцilвідповфють " експ]куатую"я вiдповiдно до кротипожежних вимог
Улашгуванш " утримашя внутрiшшою про1`шожежною юдогону, кiльRiсть

+

ш:±ш±21, 2.3 1`лави 2 Dо3нiлv V

вводiв у будiвіIю, витрати води m внутрiшн€ пожежогасiшя m кiлькiсть

+

п`-'1жт` 2.2 глави 2 Dозліл`' V

струмш вiд пожежшх кранiв вiфовiф€ вимо1" будiвельних норм

12. Наявнiс'Iъ та уI'рIімання пjдроздhiв добровjльно.Ь вjдомчоi т
мiсцево.I. пожежно.1. охоронI], пожежIIОГ теxl]iкн та первиннш
засобiв пожежогасiння

13. дотримання вимог пожежно.і. безпекн пiд час збирання,

Ё
пгшу

m'нкт 7 Dозпiлv Т щ;±цg[J2
Рs2ЗЕ!шi±L пvнктіI З.1 -3.26Iпави3Dозпiлг\'VГПШ5УсmтIi61-6ЗКНЗУ

+

п+.н" 8.1.1 -8.5.18НАТШВ.01.057-2006/200

+

переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв
14. дотримання вимог пожежно.і. безпекн пiд час проведення
вогневих, Фарбуmльнш та будiвельно"онтажIIш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвшщво, реконструкцiя, переоснащены, рестакрацiя та капiтатъIшй
ремонг кр"iщень, будинкiв, споруд здiйснюються на підсігавi Iроепноi
документацii, яка затвкрджеm у всmновгIеному порядку
Заходи пожежноi. безпешI при пiдготовцi m проведешi зварювальнm[ та iнших

вогневих робiт вiдповiдаю'Iъ вимог" нфмативних докумеI"в
Заходц пожежноi безпеки Iри пiдIотовцi та кроведеmh фарбувалышх робiт

вiдIовiддюгь в"огам нфматюних докумеIггiв

+

гюзлi.т VII Г11БУ

+

пvlшг 2 1 гюзпiлv 11 1ПБУ

+

IIvнкти ] .1 - ] .5 глави 1 Dоздiлv

+

Iгvнкти 2.1 -2.28 глави 2 гIозпiлv

Заходи пожсжноi безпеки Iщ1 пiдIvговIh та Iроведенh робот з мастиками,
14.4

клеями m iшими подiбн"и горючmш речоышами й матфiалами вiдповiдають
вимоmм норматшних документiв
Заходи пожежноI безпеки 1ри пiдотовцi " проведешi будimльно-монгажнихробiтвiдповiдаю'Iъвимог"нормативнихдокуменhв

+

+

Заходи пожежно1 безпеки у кроевггнiй докумеЕггацii. щодо застосуmны

vн 1п1Бу

vll 1пш;у
п`'1шги 3,1 -З.9 глави 3 Dозz[iл`'vпп1Бу
1п.нкти41 -448
.

4
глави оозшлvvnппБу

пушг 2 час`1иш пкршо1статгi67КЦЗУ,

пожежно-технiчноI нласифiкацil. вiдповiдаютъ ыIмогам нормат1шшх

докрентів

пуmи 2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 ативиннiсть`назамінvодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежноi. безпеки у IIроектнiй докумешацii щодо обмежешя

пушг 2 час`1ши пкршоi.статгi67КЦЗУ,

пошщхзшя пожеж] мiж будинками вiдповiдають вимоmм нормативних

донументш

пуЕ-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`назамiнvпушги5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй докумеЕггацil щодо обмеженш

щ7шг 2 частши першо1статгi67КЦЗУ,

поширшя пожежі в буд1шах вiдIовiдають ып`юmм нормативних

докуменпв

пу- 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 /mативчиннiсть`назамiшпункти6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1. безпеки у кроектнiй докуменгаI$i щодо забезпеченш
безпечноI евакуаШ гподей вiдповiдэють вимогам нормативних

пункг 2 час.шш пфшоi.
статгi 67 КЦЗУ,

докумеmв

пунmи 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /mативчиннiсть`назамiwпушги7.1.1-7.3.35дБНВ,1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежноi безпеш у проектнiй докуменгацii щодо забезпечешя
1асінш пожежі " проведеш1я пожежно-рятувальшIх робiт вiддовiдають

пушг 2 час'гини пфшо1
статh 67 КЦЗУ,

вимоmм норматшIшх докуменmв

пу-6,1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втDа"чиннiсть`назамiнvпуЁ8.1~8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi. безпеки у кроектнiй докуменIацii. щодо основшх
iнженерночехнiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiдповiдають вимогам
нормативних докуме1гпв

пушг 2 часги1ш пфшоi.статгi67КЦЗУ,
пуIЁ 7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 /втіэативчиннiсть`назамiЕNщrши9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

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

населення і територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пу1Ё 1 - 4 Перегhкуоб'асhв,щоналежатьсуб'скгамгосподарювашя,

1. Виконання внмог iнженерно-технiчнш заIОдiв на об'€Iггах,
проектування якш здiйснюсгься з урахуванням iнженернотехнiчнш заxОдiв цнвiльног`о за1исту

+

1роектуваш1я яких

здiйснюстъся з урахуванн"вимогiюкенерно-технiчнихаходiвцивiтъного

II
2. Проведено iдентI[фiкацiю об'€Iсга пiдвIIщеноТ небезпекн

ашс1у, ПКМУ № 6,
hдщгнкI` 1.9 дБН В.1.2+
2006

пункг 3 Пфядку
iдешифiкацii. та обф

об'hв пiдвщеноi.

+

небезпеки, ПКМУ № 956
nym 9 частини першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпе"об'ектiвпiдвщеноi.небезпек1ьПКМУ№956

З. Здiйснено деюmрування безпекII об'€]ггiв пiцвнщено.]. небезпеки

+

пункг 1 Порцдку проведеншобов'язковогострахушшцmiJтьноi.

4. Проведено обов'язкового стряхування цивjльноГ
вiдповiдальI[остi суб ' сктiв I`осподарювання

вiцповiдальностi, ПКМУ №1788,пуш4.9.5птБ

+

nym 1 О частIш першо.і.статгi20,пуш2частшпфшоiстапi1ЗОКЦЗУстатгя11ЗУ№2245

5. Розроблено пjmнiв лока-]iзацГ]. та лiквiдацii. нас.г[iдкiв аварiй на

об' скгах пiдвищеноГ небезпекII

+

пункг 2 частш першоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБпуI"3частинипершоi.

6. Забезпечено працiвникiв об'€юга засобами колективного та
iндивiдуа.[ьного зашсту

7. Розмiщено iнФормацiю про заходи безпекн та вiдповiдну
поведiнку населення у разi внникнення аmрI~I.

+

+

статгi 20 КЦЗУ

п}шкг 4 ча~ першоiстатгi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш загодiв

+

пункт 5 частIш1 першо1.статгi20,стапя26кцзу,nymзпкмуNg787

9. Створено об'скговi формування цIівiльного захисту та необхiдну
ля .П Функцiонування матерiально-тегнiчну базу, забезпечено

+

готовнiсть такш Формувань до дiй за прнзначенням

пункт 6 часпш пфшоi.статтi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодшипроIшозуваш

1О. Створено ді[спетчерську службу m об'€кт'i пjдвищ€ноЁнебезпекн
+

пуш 8 часпш першоi.статгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвні]кiв з питань цивiльного зашсту, у
тому чнсі[і правиjlам тешIогенноГ безпекн

+

кцзу, гпсму№443,ПКМУ № 444
пуш 1 1 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,пункти5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведено об'скговi тренуваIIня i навчаI]ня з п[]тань

цившьного зашсту

+

навчання населення дiям унадзвичайЁсигуацiях,ГПфNg444

1З. Забезпечення аварiйно+рятувального обслуговування суб'сктiв

господарювання

пунm 12 часттш першоi.
+

статгi 20та стат" 133 КЦЗУ

статгя 32, щ7жш 15, 1час'гшшпершо.і.стапi20

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, облiку, використання та
реконструкц]i захиснI[х споруд цивiльного зашсту

КЦЗУ, наказ МНС №653,щіжг24ПКМУ№253(втDативчиннiсть\
+

на зашнv ПКМУ Ng 13 8
пункг 18 частиш пкршоi.статгi20КЦЗУ,стапгя98кцзу'абзацшостIйпункгу4ПорядкусIворен яiвикористан яматерiальрезФвівдлязапобiгашя,лiквiдацi .надзвшайних

15. Створено об'скговий матерiальннй резерв д.]я запобiгання та
лiквiдацIi mс.г[iдкiв надзвичайнш ситуацiй

+

ситуаціи техногеIшого і1риродноюхарактфутаi.наслiдкiв,ПКМУ№308/втDативчиннiсть`

на

замiнv

абз

четвертий пункту 3 Порддкуствореннятавикористашяма'юрiатшшхрезкрвiвдляапобiганняiлiквiдацii.

з

наслiдкiв

16. Впроmджено на об'скгi пiдвищено.і. небезпекіI автоматизованш

надзвичай1шхситуацiйПКМУ775

стат1`я 53 КЦЗУ

систем раLI[нього виявлення надзвичайнш ситуащiй та систем
оповiщення та забезпечено ix працездатнiсть

+

пунк1` 1 . 1 Правигі ожорошжгпягподейнаводнихоб'mах

17. Забезпечено виконання вI[мог законодавства щодо оЕОронII
жнтm .Iюдей на водннх об'€кт.ах

+

Поясн€ння до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>

«Нi»

~ так, виконано, догIримано, вiдповiда€, присутн€;

-нi, не виконано, не до.Iримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«Ш»
«Н11»

-не вимагасIъся вiд суб'екга господарювашя (фiзшноi. особи -пiдприсщя)/Ьб'екга, що пфевiряс'Iъся;
- не перевiрягюся на суб'скгi господарювашя Ф фiзичноl. особи -пiдкрисмця)/ об'екгi.

опис виявлЕшх порушЕнь

N9з/п

НОрмативно-правовий акг,
вимоги якого порушено
позначення
реквiзити
НОРМИ (ПУНКГ,
нормативностапя)
правового акга

детальний onIIc виявленого порушення

КОМУНАJIЬНИй ЗА1ЫАд оСВГГИ

«промшськА нсзш 1-п ступЕн1в
Роздiл IV п.1.18.

1шу

ПЕРШИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ
Буд1вл1
допущено
експлуатацiю
пошкодженоi.
вiдгалужувальноi.
(з'€днувально.і.)
коробки
в
коридорi першого поверху, а саме: ttЗсrборо7{я€mься..

1.

Користування

пошкодженими

розетками ,

iдга.і[ужу всиіьними та з ' еднувсиіьними коробкамм,
Роздiл Ш п.2.3.

шу1П1АОПО.00-

iшIшх примiщень протипожежними дверима з

Роздiл IV п.1.24.
п.2.2.
п.6.1, п. 6.2,
2.

п. 6.4 табл. 3

вимикачами та iнш:uмu електровиробами »
Примiщення електрощитовоi. не вiдокремлено вiд
нормованою межею вогнестiйкостi, а саме:

1.32-01

дБНВ.1.1-72016

час

ексrLi[уатацi.{

зниэісувати

об'жта

клас

не

«/77.Э

допуска€ться

вогнестiйкостi

елементiв

заповнення прорiзiв у протипожежних перешкодах »
та,

отвори

«Забороня€ться влаштовувати незаповненi

в

протипожежних

перешкодах,

якi

вiдокремлюютъ електрощuтовi ».

КОМУНАЛЬНИй

«11ромшськА
роздiл vl,
п. 8, додаток 2

1шу

по закладам

освi"

ЗАКЛАд

нсзш

1-п

ОСВIТИ

с тупЕн1в

дРУГИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУЩЛ1
Примiщення поверху не в повнiй мiрi забезпеченi
псрвинними засобами пожсжогасiння, а саме: «Усj'
будiвлi

закладiв

та

установ

мають

буггш

забезпеченi первинними засобами пожежогасiння:
вогнегасниками, ящиками з пiском, бочкам:u з водою,
покривалами з негорючого теплоізоляційного
матерiсLду, пожежними вiдрамu, совковнми

з.

лопатами, iншим пожежним iнструментом ».
Роздiл Ш п.2.31.

Роздiл П1 п.9
4.

1п1Бу

по закладам

Шляхи евакуацii. на другому поверху не забезпеченi
евакуацiйним
осв iтленням.
Свiтильники
-

освiти

настанням сутiнкiв у разi перебування в будинку

ппБу

евакуаціиного освітлення повинні вмика"ся з

тоцей, aI са;ме.. «Сходовi клiткu, внутрiшнi вiдкрuтi

та зовнiшнi сходи, коридори, проходи та iншi шляхи
еzgg!sі!gзі1iі±g!gр±±i±mіL__заб_езпеченi евакуацiйним

освirгшенням. Свiт:uльники евакуацiйного освiтл`

повuннi вмикатися з настанням сутiнкiв у l>`
перебування в будинку людей».
I

Роздiл V п.1.2роздiлип.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.

1шу,1щш-

КО
НИИ
ЗАКЛАд
ОСВ1ТИ
«11РОМШСЬКА НСЗШ 1-П СТУПЕН1В загальнi
питання 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУд1ВЛ1
Будiвлю не обладнано системою протипожежного
захисту (системою пожежно1. сигналiзацii., системою

IюЕGm'дJи

зшаиЬтаусшкв

сЕю1сшй
уфны-МнiсщЁанйшiш уф15.082016№974,вIф.уф08щх"2016р.заNg12 9ф59(далi-ш1Бупозаю1адамосвiти)

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: JГуЭw#кzj,

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися
системами проггшпожежного захuспірi вiдповiдно
до дБН В.2. 5-56:2014 «Сuстемu протипожежного
захисту».

5.

6.

«Б», таб. «Б-1»

дБн в.2.5-56:2014

Роздiл IV п. 1.6.

1п1Бу

Не виконано з'сднання жил електричних проводiв
паянням, опресуванням або затискачами в
коридорах та в дитячих групах будiвлi дошкiльного
навчального

закладу,

а

саме:

З'GЭгfсm{я,

вiдгсutуження та окiнцювання жulі проводiв i

7.

Роздiл V п.1.2.

гшупо

п.6
п.5.1;додатокБ,

закладам освiти
дБн в.2.5-

табл. Б1, п. 5.1
8.

1п1Бу

роздiл vl,

Роздiл Ш п.2.22.

кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою
опресування, зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщешя про
пожежу та управлiння евакуюванням людей, а саме:
«Будинкu, прuмiщення та споруди повuннi

обладнуватися

системами

протипожежного

56:2014

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

шу

проттожежного захисту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником який
встановлю€ться на фасадi будiвлi або iшIm[ видних
мiсцях з освiтлеIшям у темний час доби, а саме:
«Будuнкu та iншi об'€ктu мають бути забезпеченi
адресними вказiвнuками (назва вулщi, номер
будшку), встановленими на фасадах будiвель або
iншuх видних мiсцях i освiтлюванuмu у темний час
добu».

9.

ст..20

кодекс
Працiвники об'скту не
цивiльногозахистУкраi.ни«порядокзабезпечення iндивiдуального захисту.

забезпеченi

засобами

населшiОСбОВГОСКЛадУневоснiзванихформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра1нивiд19.0820N9120«Правилтехноге i.безпкиусферiIшвльногзахистунапiдрисмтвах,органiзцях,установхтан ебзпечнихтеритоiях».

п.4.3.

10.

Роздiл V п.2.1,

1п1Бу

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

справними i утримуватися так:ім чином, щоб
забезпечити

безперешкодний

заб ip

в оди

пожежними автомобiлями».
Перелiк питань щодо здiйснення конгролю за дi"и (бездiяльнiстю) посадових осiб,
уповноважених на здiйснення перевiрки
(заповню€ться ышлючно посадовими та/або уповноваженими особами суб '€кта господарювання)
JYg

з/п
1

2

Питання, що пiдлягають контро.тю з боку суб'скта

господарювання

так

нi

нв

Про проведе1ш шановоі. перевiрки суб'€н1а господарюЕюнш письмово
попереjщено не менше Еhж m 10 календарних днiв до Н початку
Посвiдчення на 1роведешя пкревiри " службовi псх3вiдчешя, що
засвiдчую'гъ осiб, що 1роводять пфевiрку, пред'явлено

Копiю пmвiдtlешя m пфевiрку Imдано

L/
L/

5

перевірку внесено запис про пфевірку до відповідного журналу
суб'€к1а господарюmшя (за його наявностi)
Пiд час позап]Iановоi пфевiрки з`ясовувалися лише тi пигання,
необхiднiсть перевiрки яких сmла пiдставою дш Н здiйснеш. У
посвiдченнi на здiйсненш позашановоi. перевiрки зазmчено пиmнш,
що € пiдсmвою для здiйсненш такоi. перевiрки

частина чегвеDта статті 5 ЗУ

вiд о5 квiтш 2007 D. N 877

частш1а п'ята сmтті 7, абзащ1тFhйташост1йgв±JQLЗЕZвiло5квiтня2007D.N877

Пфед початком здiйсненш перевiрки особmщ що здiйсшоють
4

Нормативне
обфунтування
частшпа п'ята статгi 7 с'1ат1`я
10 ЗУ вiя о5 квiтня 2007 іэ. N877

L,

3

нп

U,

V'

частина пванаш1ята статгі 4
ЗУ вiл о5 квiт[ш 2007 o, N 877
частш1а пеDша статh 6 ЗУ вiд
05 квiтня 2007 D` N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акта перевірки
Jчgз/г1

Опис пояснень, зауваmеtш або заперечеm

Цей акг перевiри складено у двох IIримiрнmах, одщ з яm[ вручасться крiвшщг (власнику) суб'сЕm гс>спощрювашя або уповноmженiй шш
особi, а друпВi -заjпшасIъся в органi дСНС Украiни, посадовi особи якого здiйсшовали захiд державного нагшду (конIрQшо).

Пiдпи€и осiб, що брали учасIъ у перевiрщi
Посадовi о€обн орmну дСНС УkраЁш
ГОЛОЫПй iНСIЮНТОР СОЛОШНСЬКОГО РС

ГУ дСНС УкраШш у дЕБIропеtровсыdй областi
ыайо_D сщлшби IIивiльного захис.1у

БQйю ВалФiй Миколайовщ

(t-)

(цйнще, iw'я m по бофmф

ПФсадовi та/або упФвнов"нi о€Фбн qгб'с[m го€подарювання, iншi Особи, присутнi пiд час здiйснення закоду:
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдY

осв1'1и dшоhшIськА СЗШ 1гЩ

ЕЕFЕ+ЕАшП°ВАСИШЁ
(посф)

пр"Ёрнш фго а" пср€вiрш отрнмано «LZ4» f€fi-20і8р.:
Завiдуюча КОМУНАJЩНОГО ЗАКПАдУ

освпи dтроhшIсысА сзш Iщ±

=LшmвдсI"ш
(dосар)

Вiдмi"Iкрвizщовупiдшсанш/отр"ашш(необхiдю1Ёдкрес]шЦ)пюсадовmtита/абоуIювноmешЁ
ОсобаАш суб'€к" гФсіюдарювашш щюго аша Iкревiрки

пь-

У швЩі mшноОh В 8rтi вiдоноогей, що сmновппъ слу*6oщг абодкращг "смЕшф, йоку но=е фш прпсвошо вiдповiшй гршф

сечх7гностi або обныенш дрступу.

пЕрЕлш

№

з/п

норматнвнФправових актiв та норматнвнш документiв, вiдповiшо до якш
сшадено перелiк питань щодо проведення п€ревiркн
По3начеЕш
Назва норматнвнФлрфвого
Затверфело

а"

норма-нФ

tlрфоD®го ша

А

2

1

1

вщ нормятшног

дата та номер

назm ОргаЕш

правового акга

3

4

правового анга та
заюш уkDф

1.1

зу № 877

«Про "овнi засадн jщавЕюю нагщду(вокрапю)усферiюсподкрсъюiдiЯJПШОСТi»

1.2

к1ру

Кодыс цнвhшою з&хmгу Украiш

1.3

зу № 2245

«1фо об'ыш пiдвщеыоi Еебезпеш»

заюнущф

1.4

зу № 15ж

«ГфзахнстлюдшвiдшпщгiОнiзуючою

3аmнуфш

вшромiшоmш»

ГПЖ№956

2.2

г-№306

2J

гпсму № 5

2.4
2.5

гпф№564
1-№1788

"

Постшов] К.Gнегу АШсфЬ УIФяh[

2
2.1

Заюн УiраШи

ПкрдЫ iдРЕГГИфimЦil " ОбПiЩ Об'СПiВ

mлрщфоЁ ЕБбез-

Пооmноm Юбiнсту ЪGнiскрiв

уtраiш

Крпгерii, за пньш оцiЕюmая ст)dЬш Посmноm Квбiнегу Мнiстрiв
РНЗЩГ Вiд ЦРО"дВСm IlОСПОдРСЬЮiдmШmlmВtВm"С'ГЪСЯПФОдШНiСТЬздiйснеIшшюновизаходiвдкравноюшmяду(ноfпрашQ)усффiюшог€шф-mЁелпЬiбсЕmын уЕр8ш

Тшове па]ю*ешя кро вiдомчу mЕеэщr
Охорону

ПосmноmКабiнетуМнiкрiв
yxpam

ПкршоI фунш$онувашя дофовiлыюi

Пос"нова Квбiнегу Мiнiсц!iв

юнешоі-охоFхш

Пqщдоr i кравшв кроведешя обов'язкового
акрФкуmЕшя Iфimшоi вiшовimльно hоуб'йвюоподкрmшязeшоду,фсвможбутнзаподiяmпоявешаьш"аmрiямишоб'еmхпiфщенФгнебезпщm7Iю"ючиtюже*Овнбухонебезшешi

норма-но-

вiд о5 ± 2007 р.№877-v
вiдо2жовтш2012р.№54оз-vт
вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-п]
вiд 14 сiш 1998 р.

№ 15"-вр

вiд 1 1 лЕqш

2002 р. № 956

вiд 29 лкmю 20]2 р. №
зо6

вiд о9 сiчш
2014 р. № 5

вiд ]7 Jвiд 16 лпD-

уЕраm

2013 р. №564

Поtmноm Кабiнегу Мнiстрiв
уЕроm

2002 р. № 1788

-

m об'скmх пiдвшценоі- небезпеки,вкjпочаючипожежовибухонебезпечнiоб'ск1иmоб'скти,юсподарсьmдiяыьнiстъшякихможепризвес"доаmрiйеколоhчноюiсанiткрноспiдемiолоhчногохарашеру

2.6

2.7

2.8

1-Ng 1200

ГПСw Ng 1 2 1 4

/Ётив чиншсть\наL=1-№763

ГПСЮ № 308

(Е"тнв чиннiсть1ва_гпw№775

2.9
2.10

г-Ng443

гпw № 444

2.11

1-Ng787

2_12

ГПСМУ № 253

Порядок забезпечешя населенш i
працiвникiв формувань m спецiалiзованихслужбцивiльноюзахистузасобамиiндIвiдуальноюзахисту,криладамирадiаіЬйноimхiмiчноiрозвiдки,доз"етрнчногоiхiмічноюконгрогпо

Постанова КабiнсгIу Мнiстрiв

Перелiк об'сктiв m окрсмих тфиторiй, якi
mдляmють постiйному " обов'язковому mдоговiрнiйосновiобслуговуваншодgржавнимиаварiйноряг увалыIимисJIужбамиПрозатвер"ешяперелiкусуб'нпiвюсподарюваш1я,галузейтаокремихтеригорiй,якiп д]IяIаютьпосгiйному"обов'язковомуаварiйно-рятувальномуобслуговуваншоmдоговiрнiйосновi

Пос"ноm Кабiнету Мнiстрiв
укрi-Постанова Кабiнgгу Мінiстрiв

вiд о4 сфпш

укр1-

2016 р. № 763

Посmноm Кабiнету Мiнiстрiв
украiниПостанова КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 березш 2ooі р. No
308вiд 30 вересш 2015 р. Ng

украi`-

775

Пошдон с1воренш i внкорис"шя
матеріа71ьних резервів д7ш запобimшIя.лiквiдацi ЕIадзвичай1шхситуацiйтехног€н огоiприродногохарактеру" 1.хЕmслiдкiвПорядоксгворенытавикфис"ншматкрiальшхрезфвiвд]1язапобimшяiлiквiдацil-наслiдкiвнадзвичайнихсиIуацiй

Порядок пiдюговш до дiй за прнзначешям
орmшв управлiнш m сил Iщвiльною заисту

2.13

2.14

2.15

2.16

2.]7

2_]8

пкю № 1 1

п"№6
г-№729
1-№841

1-№440
ГПСЮ Ng 8 1 9

2002 р. № 1200

КабiнеIу

Мiнiс'Iрiв

КабiнеіIу

Мнiстрiв

укт"_ш

2000 р. № 1214вiд26жовгш

вiд 26 червня
2013 р JЧ:о 443

Пос'mнова

у надзвичайних сиIуацiях

ЩШ1ЛЬНОЮ ЗаХИСТУ (ЦИВШЬНОi ОбОРОШ) дПЯюсподарськIщкулыурних"побутовихпотребПорядокстворення,утр"аншфонду

украi'ш
Посmнова Кабiнегу Мнiстрiв
украm
Постанова Кабiнету Мнiстрiв
украI-Посmнова КабiнеIу Мiнiстрiв

2009 р. № 253вiд10бФезня

зашсних споруд цивijпного захисту "веденняйоюоблiку

уф'-

2017 р. № 138

Паложеш кро €дищr дфжавну систему
щшьного захис1у

Посmноm Кабiнету Мнiстрiв

вiд о9 сiчы

укра1ш
Посганова Кабiнегу Мiнiстрiв

2014 р № 1 ]

Порядок утвореш1я, завданш m фушШi

Порядок викорисmнш захисних споруд

1Ъо затверджешя пере7іiку об'сктiв, що
mлежать суб' еЕгmм господарювання,щюекгуваныякихздiйснюсгьсязуракрrвашямв"огiнженфно-технiчнихзаходiвцивiльногозахисту

укрпш

вiд 26 чфвня
2013 р. № 444вiдо9жоmня

2013 р. № 787вiд25бФс-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

Пqрядок фmнiзацil " 1роюдешя

Постаноm Кабiнс7гу Мiнiстрiв

професiйно-і. пiдютовщ пiдвщенmнвалiфiкацii.сюновнихпращвникiвкрофесiйнихаварiйно-рятуmльнихслужб

унраiш

2013 р. № 729

Про затверджешя Порядку проведены
евакуащі у разі за1рози виншненш абовIшкненшmфвичайнихсигуацiйтехногснною"природноюирактеру

Посmнои Кабiне.Iу Мiнiстрiв

вiд 30 жоыня 2013 р. Ng

украi'ни

841

Порядок поmшя i ресс`грапil. декларацii

ПооIаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

відIIовідносm матерiальнфт€хнiчноi базисуб'ыmюсподарюваш1яв"оmмзаконодавстваз111паньпожежноiбезпеки

украi'-

440

Порядок проведешя навчаЕш керiвного

Пос'Iаноm Кабiнету Мiнiстрiв
укра1'-

№819

складу та фахiвщв, дiяльнiсть яких пов'язаназорmmзацiаоiздiйсненнямзаходiвзшташшфhногозахиску
з

Посmнова

вiд 19 сфпня

Пщдок здiйснення навчанш населешя дiям
мvmнь цивiльного захисту

/~тю чиннiстъ`наЕЁмiщшw№138

укрi`-

Iншi норматпвно-правовl акш та ноf.матнвнi док]7менш
Наказ ШС Укрiни

вiд о2 жоmня

вiд о5 червш 20] 3 р. №

вiд 23 жоыш 2013 р.

3.1

НА1Ш Б.03 .001 -2004(ыmтшчиннiсть1

Тшовi норми належностi воIнеmсникiв

3-2

гп1Бу

Правша пожежноі' безпеки в Украiнi

Наказ МВС Украiш

вiд 30 крудш 20] 4 р. №1417,заре©троmЕшйуМiн'юеліУкраiнио5березш2015р.за№252П:ЬбГУГі

3-3

Правша улаштуваЕшя

Правила улашуванш, експ]Iуатацii m

систем рашоIU

техшчного обслуювувашя систем рашIьою

Наказ МНС Укрi.ш

вiд 15 травы 2006 р. №

вiд о2 miтня 2004 р. №151,зареостроmЕийуМн'юсhУкраiни29квітш2004р.за№554/9153

288, зара;троmний у

в-еЕш
3.4

/Ётив чиннiсть\

виыеш1я шдзвичайних ситуацiй m
оповiщення людей у разi .і.х виникненш

Правша охорони жигтя
людей ш вод1их

Правигіа охфони жи1тя людей на воднш
об'ыгахУкр1ниПравилаохорош жиггя людей на воднш

об'-х

Мн' юсh Укра1ш
05 лЁ 2006 р.заNg785/12659

Наиз ШС УкрiшШизЮСУкр1ш

/вI"тив чиннiсть1н±

Щ"ила охорони жит1`я

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

об'сктахУкра.1ш

TIюдей на водцих

зареестрованIй у Мн'юстi

об'-х
3.5

3.6

птБ

мелодщ

проIнозуmш ХНО

укр`1-О4травш2017р.за№566дО434

Правиг1а техногешоi безпеш у сффi

Наmз ШС УкрШ

3.8

3.9

Мстодика спосгережень

1нструкщя з тришою

557, заресстроmний у

орmЕhзацiях, ус"ноmх " на небезпечних
ткршорiях

Мін'к" Украiни о3

Мстодща прошозуиш1я шслiдкiв виmву
(вшиду) небезпечЕшz хiмiчних речовш1 1ри

вересш 2007 р. за №1006/14273

Наказ hШIС МimIрополiтики,

Мiнекономiки, МiнекологН

Мgгодна с1юстФежень 1цодо оцiши
радiаIdйноi. " хiмiчноi обс"новш

наmз шс ущрm

Iнскрукцiя з тривалого збфimны засобiв

Наmз ШС Укр.1ш

збфim-

радiаIЬйного " хiмiчною захисту

1нс"кщя щодо

Iнструкцiя щодо утримашя захmшх споруд

утр1ыання 3ахисних

IщLльноI оборони у мкрний час

Правша Еюданш
технiчних умов

1Пан реагува1шя Е1а

дНВ.1.1-7-2002

rЁтив чиннiсть`наjамiнr

вiд о6 серш 2002 р, №

вiд 161рудня 2002 р. №

330, заресстроmнй уМiпlостiУкраiшо4березш2003р.за№179„500

Шказ ШС Ущmiни

вiд 9 жоmня 2006 р. № 653,

зарос'Iроmний у Мiн`юсIi
Украiни о2 листоmда 2006р.за№1180/13054

Правила наданы технiчних умов до
ішенерного забезпечешя об'€кm
будiвнщIва щодо пожежноi та те>шогешо1

Наказ МiнiстероIва о6орони

укр1`-

вiд 14 шстопадр 2013 р. №
771, зарефтроmшй у

Мiн'юстi Украiш 22
листопада 2013 р. за №1988/24520

План реагуванш на радiацiйЕh аЕкрil

Шказ держатокрегулюнIшя,

шс

вiд 17 травн 2004 р. №
87/21 1, зареескроmшй уЮкюгiУкрiш10чфвня2004р.за№720/9319

дфжавнi будiвельIh норми. Захист вiд
пожежi. Пожежна безпека о6'сктiв

Наказ дфжбуду УкрiШ

вiд о3 грудщ

радiацiйнi ampii

з.12

73/82/64/122,

1 86, зареытровашй уhШЪостiУкраі'ш29серш2002р.за№708/6996

безпеки
3.11

вiд 27 березня 2001 р. №

зареакроmний у Мн'юсhУкраiш1Оюiтш2001р.за№326/5517

спфуд

3.10

вiд 15 серш 2007 р. №

цивiльного захисггу на Ihдрисмствах, в

аЕmріях m проьшслових об'ск1ах і транспортi

3.7

вiд о3 цэудш 2001 р.

№ 272, зареакрmний у
Мiн'юстi Украiш о 1

2002 р. № 88вiд31жоmня 2016 р.

будiвнищmдфжавнiбудiвельнi норми.Пожежнабезпекаоб'€нiвбудiвнщгm
Наказ Мiкреhону Украi.ни

№287

дБН В.1.1-7:2016
з.13

дШ В.1.2+20Об

дер"а3fБ будimльнi норші. Пшсtщtочсэвhпh заходіцивiпшоюзапtс.гу(lопiльно)обоФошI)

Еmшудууkф

вiд о4 сеогum 2006 р. № 274

з.14

НАПБВ.01.057-2006/2ф

Праші]ъа IюшешооГ безпсtаt ь агрыроішслоюку іюшшсоосi

-ьшtаткрJф
шс

вiд О4 груф 2006 р,
№ 730/770, зареостроьшm умh'юстiykpam05кm2007р.за№313/13580

з.15

МетодtнаjдеіfmфiкафПНО

Ме'юдпа iцеЕгIIфkа(ф! потенцimо пебсшеtшIх об'сЕгiв

наmшсу-

ьiд 2З шоrгого 2ООб р. № 98,зФресстроьаЕDйуМh]'юстi Уфаiш20беоезні200бо.m№286/1216О

3.16

дЩВ.2.5-56:2014

дщавіБ будiвсльFіi кррші Уkраm. Систеіш

НаZсаз МLреhану Уфаbш

дррхашti будiвелud Iкрші УkраЕпL Будfншt m споруді

Шказ дкр]bюmtiстофrдувяшш УкраЗпt

3.17

з.18

дБН В.2.2+97

гqюппюпешюто запю`гу

дптtпп дошdльшtх закладiь,

Наназ Мнiстфсmа регiОнальното рmшщr
m фдiьЕшфа украm

вiд 27 .крп1і 2008 р. № 269, тшшdi

дmашi будiвелыd нq»ш УфаЁflL Водопоста`шш.

Шназ ЬGнiстерсmа реhОюльного розштгку,

ьiц о8 юiпш 2013 р. № 13З, .пf[ш"

ЗоъЕthlЕd нсрс*i " сIюрудL О;tюпd тю.юшшя

будilішщгвэ m zDтгпово+аоіфіэлшою

з о1 сiш 2014 р.

д"пd будiвелшi норш+ УкраЁпt. Iншіщіс общдЕішII

гсNніоztаDсгm УюаШі
Наназ hGtdстерсmз будiшmmа, архiтеЕтурЕt

ьiд 15 траml 2006 р. № 168, tшtюzй

фгдшdв i споруд. Пркродіе i шу.Iк сю.hлс[Du

m шmювоiюцгIіаIII,ною IоспадкрсяmэуkФф

з о1 жо- 2006 р.

Прашфу"шIуъаш

1Ъашла упшгуьаItш електроуставюъоіс. Гпаеа 1,7

Няказ Мiнiкрства Iіаmа та снкргmші

ьiд 28 серпш 2006 р. №305

елgктроусяганоюк

Зазсі.лсюіі і заэшсm захQдIt елсtq]обезпс]сIі

дСТУБВ.2.5-38:2008

IШdоm7Iшm с.шіzізрт УкраbпL 1шЕенкр€е облафIашіі

I-

Фдишd-і i споруд. УшггувашII

3.19

з.20

3.21

вiц 13 "стощда 2014 р.
JТj! 3і2,
чишd з о1.О7.2015fі
ьizі 27.О6.96 р. №117 m ъведеId в дiю
наказох №136 вiц о6.08.97 р. з01,01.1998р

дЩВ.2.5-74:2013

дЩВ.2.5-28-2006

будiвеmiсг-д

унрm

зо1сiш

2009рL

