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дснс укрАШи

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дН1ПРОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬШй РАйоНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРА1.НИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЩй У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(СОлонянський РС ГУ дСНС Укра.і.ни у днiпропетровськiй областi)
менко, 3, смт. СОлоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.:
(05669) 2-16-43

Акт № /J
складений за результатами проведення плановоr (поЗаплановф перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльною
захисту, техногенноr та пожежноГ безпеки

ккомунАjlыпйзАклАдосв1ти«Аполошвсыс1йдошк1лыпйнАвчАлыпйзАкнайменуванш/мiсце зmнQдження суб`€кm господдрющmя - юридиtшоi особи (та/або йопо вiдокремлеIюго пiдрощiлу)

ЛАд «РОМАШКА»» СОЛОНЯНСЫ(ОЁ СЕЛ1ШШОЁ РАдИ 52406` днiпропетровська обл.. Солоабо прiзыще, iм'я m Iю багьковi^іiсще проэшIванш фiзичноi особи - пiдпри€мця)

нянсысй район. село Аполонiвка` ВУЛИЦЯ ВIйСЬКОВЕ ШСТЕЧКО, будинок 29

..

iдентифiкацiйний код юридичноi особи 36893157
або ре€страцiйпй номф облiковоi картки платнIжа податкiв фiзичноГ особи - hдприсмщ, або серiя та
номкр паспорта (для фiзиtших осiб, якi чфез своГ релiгiйIh переконашя в установленому порддку
вiдмовилися вiд кр1й1яття ре€страцiйюго номера облiковоI картки платника подашiв та повiдомитш 1ро

це вiдIювiдшй кон1ролюючIй орган) днiпDопетDовська область. Солошнсьюй Dайон` с. Аполонiвка`
вvл. вiйськове мiстечко. бvдинок 9 тел. (056 69) 7 52 86
(мjсцезmхQдження/мiсце прозюmання суб`скта госпсщарювання, номер телефону, факсу та адресв етюнгронноГ поштн)

Пфевiрено: бvдiвля за адDесою: днiпDопетDовська область` Солонянсыс1й Dайон` с. Аполонiвка`
вул. Вiйськове мiстечко` 29

.
(mзва обtсmа перевiрки (об'сісгiв} а`креса (а`дресIі) розташуваIіш)

Ст3лhlш рIвику суб'ск'1а господарюванш з урахуваншм значешя кр1й1ят1юго ризику вiд провацжешя
господарськоi. дiяльностi у сферi техногешо.і. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про проведеш1я перевi рки:
Розпо рядчі документи щодо здiйсшовано.і. перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
v' позапланова.
Укра.і.ни у днiпропеIровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «18» квiтня 2018р. Ng 16

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiрки

Завершення

18

04

2018

09

27

04

число

мiсяць

рiк

годши

число

мiсяць

перевiі]ш
2018

16

рiк

години

Особи, шd беруть участъ у проведеIшi перевiрки:
Посадовi особи дСНС УкраШIи або ЁГ територiального органу:
СЁо_н_ан_с_ь_іаі!ЁnааЁQ!і±ш!u_й±±sе_к_т_Qр__(_далi_СолонZIнськийРС)Головногоvпі]авлiння1IержавноIслужбuУкDа{низ
на_дзg_uчайнuх _сuщуаuiй v днiпl]опетровськiй областi (далi - Головного vправлiння)
(наймекрmання органу дСНС Украitін)

ГQ_!іовн_ий iцспеіgг±оп Со_лQщя_нськQго РС Головног_о vправлiння Бойко Валерiй Миіюлайович
(посаz|а, прiзвIще, iм'я m по батъковi)

g3Св#v°#чТаЫй8ЖуОЕ#ьtТнСоНfГоСОбзШАйЕЖ:Го°ГЕвО]дт&й:<=#п%#обЁБГьmЕй#КдНgЕЁ#лШь&нОЁ:§ЁШАПвР:±±д:;::§ий
3АКЛАд«РОМАШКА»»Сf2JЛЦIН_ЯН€_ЬКQ.I__€Е_д_И_ШН_О.IРАдИПЕТРЕНКОЛЮJIМИЛАIВАНIВНА
(посада, прiзвище, iм'я m по батьковi)

третi особи:
(поса`да, прiзвиLце, iм'я та по батьювi)

/ не було взагалi

Планова

данi про останню перевiрку:

Позашаноm

П не було взагалi
/ була у перiод з 17.10,2017р. по 27.10.2017р.
Акг перевiрки вiд 26.10.2017 р . №35

Розпорядчийдокумент вiд«

»

.20щ. №

виконаний П, не виконашй /

ПЕРЕЛ1К 1IИТАНЬ ЩОдО ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
JYgз/п

Питаш1я, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

НОрмативнеобкрунтувашя

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпеки
1. Органiзацiйнi заЕоди щодо забезпечення пожежноТ безпеки
1.1

rйявнiсть m об'с]стi розпорядчm документiв " iнформацiйЁ поmжчикiв
пиmнь пожежноi безпе1ш

1.2

На пiдкри"ствi сzворено СПБ

+

пvшст 14 tюзн[лv 11 ППБУ

1.3

На пiдкрисмогвi створено добровiльну пожежщ охфону m утвфено пожежнорятушьний пiкроздiл

+

пт1шг 12 Dознiлv П П1П;У

1.4

ЗабезпечеIшя вшче1шя цравнл пожежноi безпеки та кроведення виховноi

ро6оти, сIрямованоi на запобiганш пожежам

+

+

2. У будiвннцтвi m m внробництвi застосовуються матерiаіIи т

речовинI] з визначенI[ми показннкамн щодо пожежно.Г небезпеки
3. Забезпечено дотримання працiвшками об'€Iгга встановленог
П РОТИПОЖеЖноГО РеЖИМУ

щ[±щ!2j, 1О оозпim' 11 П1ШУ

гIvшсти 17 -19 tюзлі,чіг 1I П1ШУ

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+
+

IпJіжт 11 Dоз л`' 11 П1П;У

4. Наявнiсть декmрац]i вiдповiдностi матерiальIIо-теxнiчно.і. бази

суб'скта господарювання внмогам законодавства з питан
пожежноТ безпеки

+

5. ТТроведено iнструктажi та проходження навчанI]я з г[итань

Щi±ШШ!i5, J€, 2&Р9ЗЕiЕііII

пожежно.і. б€зпекн

+

6. Забезпечено протипожежний стан утрIIманm територі"і.

+

111 шу

пvнкти 1 ` 1 - 1.21 гjlави 1 D{}зліл\,'111пгп;у

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будiвелпрнмiщеньтаспоруд

m7шmі 2 1 - 2 t2 глави 2 г!Ознiл`'

+

н1 ш-1Бу

8. Забезпечено протнпожежний стан утрнмання шлmiв евакуаціi . +
виходiв
. Стан утl]IIмаIIня iнженерного обj[аднання
9.1

9.2

9.з

9.4

9.5

ЕлекIроусmновш (можшвіс'тъ 1х застосувашя, мошаж, наладкр "
експлуа"цiя) вiдllовiдають вmюmм нфматш1шх документiв
Системи оmлены m тепловi мережi вiдIювiдають qротшожежішм вимоmм +
с'гандарhв, будiвелышх норм " ilших нQрматшних актiв
Системи ы;шигIяцii i нондицiонуmнш повiтря вiдцовiдають IротиIюжежн" +

пункти 2.23 -2.37 глави 2

гюзнiлv Ш П1БУ
п`'нкти 1.1 - 1.24 глави 1 Dозjliлv

+

IV ппБу
пvнкти 2. і -2. і 8 г.т1ави 2 Dоздijтv

Iv п1п;у
пvшсти 2. і 8 -2.27 глави 2

в"от" норм

Газою обладнання вiдповiда€ кротипожежним в"огам норм
Системи капалiзаціi та смiтгсыLдалепш вiдповiдаюті, " екс1Iкуатуються

вiдювідно до вимог Iротипожежних норм

шi==шL2, 4, 5 стаm 57 кн3у

m3лlлv IV ппБу
m'нкти 4.1 - 4.4 глави 4 Dо3лiлvIVгп1Бу

+

пvlнти 3э 1 -З.5 г.'Iави 3 Dозлiл`'

+

IV пгшу

10. НаяЕшiсть та утримання автоматичнш систем протипожежного за=IIсту, засобiв зв'язщг

10.1

Будiвлi, Iримiщення m спкруди обладнанi автоматичшми системами
протипожежного заішогу (системами пожежноi сшнаjliзаIhi, авгоматшними
системами пожежоmсiння, системами оповiщення кро пожежу m уIравлiнш
еmкуюmнням ]ш>дей, системами кротидимною 3ахисту, систе

гIvlжти 1.1 - 1.6 глави 1 Dоз.чі.тIv

+

v пI-п;у

цеЕгIралiзоmною пожежною спостфежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

вiдцовiдно до чинних нормативно-кравових аhв
10.2

АСПЗ обслуговуютъся відюві дFо до вимог нормативно-кравових акпв.

п\.Ешг 1.4 гjіави 1 Dо3лілv V1п1Бу

+

11. Наявнiсть та утримання систем протI[пожежного водопостачання
ll.t

Системи зовmшmого Iро`шпожежного водопосгачанЕш, mсосш сmнф

+

вiдцовiдаюm та еЕсплуатуютъся вiдповiдно до протипожежних вимог

Улаштуванш " утр"анш внутрішшого прогипожежного водоюну, кількість
11.2

+

вводiв у будiвлю, виIрати води m внутрiшн€ пожежоmсiшя m кiлькiсIъ

пvнкти 2 . 1. 2 . З I`.чiіви 2 tjозhm. V

гтпБу
mгЕпгг 2.2 г,шви 2 tюзніл\і. VппБу

струмитт вiл ттожежних краmв вjд[юFіiіщс, вимотам булівельнтгх норм

12. Наявнiстъ та утрнмання пiдроздhiв добровiльно.Ь вiдомчоТ та
мiсцево.l. пожежноТ Охорони, пожежноТ теIнiки та пеРвинIIи
засобiв пожежогасiння
1З. дотримання вимог пожежно.і. безпеки пiд час збнрання

переробкн та зберiганш зерновш i грубш кормiв

п\'нкт 7 Dозлілv I щщ±щ]2Ё22аiщ[jI,пvнюI3.1-3.26г.іави3Dознiл`.VППБУ

+
сmітi 61 -63 К11ЗУ
тl\7нкти 8` 1,1 -8.5 .18

+

НАIБ В,01.057-2СЮ6/200

14. дотримання вимог пожежно.]. безпеки пiд час проведення
вогневих, Фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiт

m,злlл Vн 1-1пБу

+

Нове будiвЕшцIво, реконс'грукцiя, пересхэнащення, Е€сmвраIЁя m mпiтальний
14.1

14.2

14.3

14_4

ремонт пр"iщень, будинкiв, споруд здiйсЕюються на пiдставi проекгноi
документацii, яка затверджеm у встановпеному порядку
Заходи пожежноi безпеки 1рн пiдготовцi m кроведешi зварюваjышс та iнших
вогневих робiт вiдповi дnю`Iъ вимоmм норматIшшх документiв
Заходи пожежно1. безпеки при пiдготовцi m проведешЬ фарбувашних робi

вiдцовiдаютъ вимот" норматmних докумешiв
Заходи пожежноi безпеки при Ihдюговцi " кроведеннi робот з мастшами,
клеямн " iшими подiбн"и горюч1Iми речовшами й матерiалами вiдповiдають

+

п``'нкт 21 г>ознi.ггv Il ПlБу

+

П\'-ШГТИ 1.1 - ] .5 Глави 1 Dо3пііIV

+
+

VII пгп;у
m-нкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозjчiл\г

VII п1шу
Im'нгги 3.1 -З .9 г,тави 3 DозділvVп1шу

вимоmм норматюшх документiв

Заходи пожежно.і. безпеки при hд`отовцi m проведеIшi будiвельно-мон'гажшх

робiт вiдIювiдають в"ог" нфматфних докуменпв

+

Заходи пожежно1 безпеки у кроеmhй документацil щодо заогосуmны
пожежно-технiчноi класифimцii вiдповiдають вmюmм нормативних

т1`-нкти 4.1 - 4.48 г.чави 4 Iэозhл\'

vп гпшу
пушг 2 час"ш пфшоi
статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть\назамiнvодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

аходи пожежноi безпеки у кроектнiй докумеЕггаШ щодо обмеженш

пушг 2 частш1и першоi.

пошкрення пожежі мiж будинками вiфовiддють вIпюmм норматшних

статгi 67 КЦЗУ,

докумеЕггш

пун-3-1 -3.5НВ.].]-7-2002 аггивчиннiсть\назамiшпункги5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1 безпеки у кроектнiй документа1Ь.1 щодо обмежеш1я

пушг 2 частини пфшо1

пошкреш1я пожежi в будинmх вiшовiдаю'Iъ ыпюmм норматmнж

статгi 67 КЦЗУ,

документів

щгЕ-4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`rюзамiшпункти6,1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14_5

Заходи пожсжно1. безпешI у проектнiй документацi.I щодо забезпечення

безпечноi еmкуаIdi людей вiдповiдають

ыпюmм

пушг 2

нфматmшх

частIш1 першо`і.

статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

пуЁ 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /mативчиннiсть`назамiшпункти7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

аходи пожежноI безпеюI у кроектнiй документаIЬi щодо за6езпечення
гасiнш пожежi m проведення пожежно-рятувальшх робiт вiдповiдають

пункт 2

час'гини

пqршоI

сгатh 67 КЦЗУ,
гункги 6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 /mативиннiсть\назамiнvпункги8.1-8.18дБНВ.1,1-7:2016

вимоmм норматившх докуменпв
+

14.5.5

Заходи пожежноi. безпеки у проентнiй докуменгаIdf щодо Ьсновш1х
iнженфно-технiчIшх засобiв захисту вiд пожежi вiдIовiдаю'Iъ в"огам

щrшг 2 час"ни пкршоi.
статгi 67 КЦЗУ,

нфматшних докуменпв

пу-7.1 -7.19jЩНВ.1.1-7-2002 /mативчиннiф\назамiшпушш9.1-9.2дБНВ.1,1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення і тет]иторіи вщ надзвичаиних ситуаціи

L,,,

пуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'€ктiв,щоналежатьсуб'сктамгосподарюваIшя,

1. Виконання вимог iнженерно-тешiчнж заходiв на об'сктах,

проектування якI[х здіиснюсгься
з урацгванням IнженерIIoтехнiчнш заходiв цивiльного заzисту

прыктуЁ якидiйсшоньсязур8хуваннямв"Огiнженерю-тt;хнiчнихаходiвцивi]Iьногозахпсту,ПКМУ№6,
+

пiдпункт 1.9 JЦШ В.1.2-4-2006

пунm 3 ПфядкуiдешифiкацiiтаобhкуОб'hвПiдВЩеНОi.небезпеIщПКМУ№956

2. Проведено iдентифiкащiю об'€нI`а пiдвищено.і. небезп€ки

+

пункг 9 часmlш першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпекиоб'hпiдвшцено.і.небезпеки,ПКМУ№956

3. Здiйснено дек.IIаруванI[я безпеки об'сIггiв пiдвищено.і. небезпеки

+

щrшг 1 Порядку проведеш1яобов'язковогос.1рахуванняIщiльноi

4. Проведено обов'язкового сгракування цIIвiпьно.].
вiдповiдаііьностi суб'сIггiв господарювання

+

вiдповiцальнос.I`i, ПКМУ №1788,пунm4.9.5птБ

пункг 1 О частини першоi.статтi20,пуш2частIши

5. РОзроблено планiв j[Окалiзацfі. та лiквiдацii. насj[iдкiв аварiй на
об'сктах пiдвищено.I. небезпеки

+

пунк1` 2 частши пФшоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,гуш1и4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвннкiв об'€кт'а засобамн колеIггивного та
iнднвiдуаj[ьного захисту

7. Розмiщено iнформацiю про заЕоди безпекII та вiдповiдну
поведiнку населення у разi вIIнI[кнення аварIi

першоi` елатгi 130КЦЗУ,статгя11ЗУ № 2245

+

пуЁ 3 частЁ першоi.

+

статтi 20 КЦЗУ

nym 4 часЁ пФшоi.статгi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заЕодiв

+

пункг 5 частини першо1.статгi20,стапя26КЦЗУ,пунm3ПКМУNg787

9. Створено об'сктовi формування цивhьного захисту та необгiдну
я ~іх Функцiонування матерiально-технiчну базу, забезпечено
готовнiсть такш формуваI1ь до дiй за прнзначенням

+

пуш 6 часттш першоi.статгi20КЦЗУ,додаток 1 доМетоjЁпрогнозуЕаны

10. Створено диспетчерсысу сіIужбу на об'сісгi пiдвищено.I.небезпеки
+

пунm 8 частЁ першо.і.статгi20КЦЗУ,стаmя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивiльного за=исту, у
+

тому чіIслi правилам тешогенно.і. безпеки

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
пушг 1 1 частини пкршоi.статгi20КЦЗУ,пункпI5, 6Порядкуздiйснеfшя

12. Проведено об'€кт`овi тренування i навчання з пIIтань

+

навчання населешя дiям уmдзвичайЁситуацiях,ПКМУNg444

цивiльIIого захисту

nym 12 часпш першоi.

13. Забезпечення аварiйноьрятувального обслуговування суб'сIггiв

господарювання

+

стапі 20га стапя 133 КЦЗУ

стапя 32, щrнк.ш 15, 1частишzпершоi.статгi20КЦЗУ,наказМНС№653,щrшI`24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотримання вI[мог законодавства щодо
створення, зберiгання, утрнмання, облiку, викорнстання та

+

реконструкц]-I. захиснш споруд цивhьного заzис'гу

/втt]а" чиннiсть)
на заьdнv ПКМУ Ng 138
пункг 18 час`гини кршоiстатгi20КЦЗУ,стат1`я98кцзу,абзацшоспйпушIу4Пощдкус'mорен яiвикорис.mшяма.гкрiатшрезq]вiвдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичайнихситуацiйтехноген огоi

1 S. Створено об'€]гговий матерiальний резерв для запобiгання та
iквiдаці-і. наслiцкiв надзвичайнш ситуацiй

+

кркродною характкру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(Еmатшчиннiсть)

на

замiнv

абз

четвкрт1й щrшIу 3 ПорядкуствореннятавикористанняматерiалыIихрезервiвдлязапобiганняiлiквiцацii.наслiдкiвнадзвичайшх

ситуацiй ПКМУ 775
ста" 53 КЦЗУ

16. Впроваджено на об'€кгi пiдвищеноТ небезпекII автоматнзованш
сI]стем раннього виявj[ення надзвичайнш снтуацiй та систем

+

оповiщення та забезпечено .].х працездатнiстъ

пушг 1 . 1 Правип охорош1жипят1юдейнаводнихоб'mах

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
+

жIIп.я jlюдей на водниL Об'€]ггаЕ

ПОясненш до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>

-так, виконано, доIримано, вiдповiда€, присутне;

«Ш»

-нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдповiда€, вiдсутнс;

«НВ»
«Ш1»

-не вимагасIъся вiд суб'скта господкрювання (фiзичноi. особи -пiдкриемця)/Ьб'екга, що перевiрясIъся;
- не перевiрялося на суб'опi гск>подарювання (у фiзично.і. особи -пiдприемця)/ Об'еmi.

опис виявлЕЕЕих порушЕш

Норма"вно-правовій акт, вимоги якого
поіэушено

JYgэ/п

реюiзити норми(пунm,стапя)

позначеЁнормативнФправовогоаIсга

дgЮЛЫіИй ОПИС ВJіЯвJіеі]ОГО Г]ОРУШеііНЯ

комунАльниИ зАклАд освIти Аполошвський днз
«роmшкА»

Роздiл V п.1.2

гшБу,щхшVЕ,

Будiвлю не обладнано системою протипожежного захисту
(системою пожежно.і. сигнаjliзацi.і., системою пкредавання

роздiл vl п. 6п.7.2.таблицi«А.1 »додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.(d;-1»

шжЁm'б-дщ

Е--та

пожежних сповiщень, сис'гемою оповiщення про пожежу), а
са:ме.. Будuнкu, прuмi:щення та споруди повмннi обладнуватися

системаш протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

ус-сюпюаЕiтиуфнuG".схшiщ"уф15.082016№974вNЕйнчюшiкпиLЁ`уф08нкр2016р.за№12z"59(далi -П БУпозакладамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемпрот:ітожежногозсгюсту».

гшу

Не виконано з'еднання жил елек1ричних проводiв паянням,

1.

3.

Роздiл IV п.1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльного навчальною закладу, а саме:
З'сднання, вiдга]іуження та окiнцювамня жил проводiв i

кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою опресування,
4.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI'
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,
табII. Б1, п. 5.1
5.

Роздiл 1Н п.2.22.

ппБу
ГП1БУ по зашадам

зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння

евакуюванням

людей,

а

саме:

«фФег#7Gм,

освiти

пріімiщення та споруди повuннi обладнувс[г1тся системами

дБНВ.2.5-56:2014

крот:uпожежного захuс:rщі вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи пр{]тIто:іfсежного зсшсту ».

1шу

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюелься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленЕшм у темний час доби, а саме: «f}IЭtf#ю mcr j.7jz«7.

об'скrт мають бут:u забезпеченi афесн:uмu вмазiвнuнсuwu
(нсвва вулщi, номер будuнку), встановлен:Lімu на фасадсгх
будiвель або iншгх вмдних мiсцях i освiтлюванuмu у темний
час добu».
6.

ст..20

Кодекс цивiльного
захисту Укра.і'ни<шорядокзабезпеченнянаселенняiо обовогоскладу

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

невоснiзованихформуваньзасобамирадi цйногтахiмчногзахисту»,затверjщенийПостановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 2№1 0 «Правилатехногено`і.безп киусферiцивijlьногзахистунапiдри€мствах,воргшiзацiях,установахтан еб зпечнихтериторiях».

п.4.3.

7.

Розшл 111 п.2.31.РоздiлШп.9

1п1Бугп1Бупозашадамосвiти

Шляхи евакуацi.і. об'екту не забезпеченi евакуацiйнимосвiттIенням.Свiтильникиевакуацiйногоосвiтленняповиннi

вмикатися з настанням сугiнкiв у разi пкребування в будинкугI"рй,а.с,а,ме. «Сходовiтiткu,внутрiшнiвi jкрuтiтазЬвнiш;iсхфu,корuРорu,проходитаiншiиіляхиевак;ацi.імсtютьбутизабезпеченiевакуацiйнuмосвiтленняi. Свiтuл;нu"

евакуацiйного освiтлення повuннi вмшаI'I'і:uся з настаннм
qТ±Тl!!!:l±Э!У_РРЗiПеРебуваннявбудuнку]іюдей»
куПерелiкпитаньщодоздiйсненшконтрфпозадiями(бездiшьнiстю)посадовш осiб,

J№з/п1

L.LL,IDпUjвimіt;нmь ші здшсII€Iшя
перев]рки(заповню€тьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб ' €кIа госпо а
уповноваженш
на здiйснеIшя
д рюванш)Норма"вне
Питання, що пiд.пягаютъ контрогпо з боку €уб'скга
господарюванняПро1роведенняплановоi-перевіркисуб'ск'mюсподарюmння письмово

так

нi

нв

V

по11ереджено не менше шж за 10 календарних днiв до i-і. початкуПосвiдченшmпроведенняперевiркиmслужбовiпфвiдчешя, що
2

засвідчуютъ фiб, nlo проводять перевiрку, пред'явленок'

частша четвет]m с`гаттi 5 ЗУвiя{)5квiтш2007гt,N877

частина п'ята сгmттi 7 стаття1ОЗУвiпо5юiтня2007D.N877

частиm п'ята статті 7 абзацитреhйташоспйстатт`i10ЗУвi05квiтня2007D.N877

Перед початком здiйсненш пфевірки особами. що здійсююIъ

5

обгрунтування

L,

опію посвідчешя на пфевірку mдано
3

4

нп

V

перевірку внесено запис Iто пфевірку до вiдповiдною журналусуб'€mгосподарювання(з8йогонаявносm)Шдчаспозапmновоiпкрвiркиз'ясовуЕю.шсялшетiпиmння.
необхiдЕhсть перевiрки яшх с`гаm пiдс"вою дм Н здiйснення. У

посвідчеш m здiйсненm позашIановоi пфевiрки зазЕшчено пиIанщ

чаmша ImаIIалпята статгi 4ЗУвшо5квiтш2007D.N877

V
V/

частина пеDша cmni 6 ЗУ вi05квiтш2007D.N877

що с mдставою для здiйснены такоi IIеревiрки

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноГ перевiрки
та €кладеного акга перевiрки
Jчтез/г,

_I

Опис пояснень, зауваэmень або заперечень

I

I

цей am перевірки с"дено у двох 1римірншах, одш з якж вручаmся керівшку (шаснику) суб'€" I"подарюmш або уповноваженiй ш"особi,адругий-залшаmсяворmнiдСНСУкрiни,псхйдовiособиякоюздiйсzюшизахiддержавногонаг]тяду(контролю).

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi
ПОсадовi особи о|ігщу дСНС Укра-ши:

ловшй iнспектор СоТюнянського РС
іУ дСНС Украhш у дhпропетровсжiй областi
майоо слvжби Iшвiльного захистv

ББойкоВалеDiйМиколайович

(посада)

(прiзвище, iм'я m по батьковi)

ПОсадовi та/або уповноваженi Особи суб'€кга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

ЗЗавi]ючаКОМУНАJЪНОГОЗАКЛАдУ

осв1ти «Аполон1вський дошк1льний

ннАвчАльнийзАклАд«ромА11жА»»

солонянськоЁ сЕли11шоЁ рАди

Пе'юенко Людмила hанiвна

(посада)

(пiдпис)

(прiзвище, iм'я та по батыювi)

Примiрник цього акга перевiрки отримано «е2Z»

2018р.:

Пе`юенко Людми71а Iванiвна
(прiзвіш|е, iм'я m по батьковi)

Вi"i"а про вiдмову пiшIисання/отримашя (необхiдне пiдкреслити) посадовими та/або уповноваженими
особами qуб'€кта господарюва1шя цього акm пфевiрки
Примiтm У вш1адку наявносгi в актi вiдомфтей, що становлять службову або дфжавну mсмнищо, йому може бути присвосно вiдповiдIпй гриф
секр€гностi або обмеження лос'тупу.

JYg

з/п

11ЕрЕлш
нормативноmравових акгiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено пере.7Iік питань щодо проведення перев]рки
Назва нормативно-правового
Позначення
Затверджено
нормативноama
вид нормативнодата та номер

праDового ama

А
зу Ng 877

1.1

правового а1гга

3

4

2

1

1

нормативно-

правового акта та
назва органу

ЗаюЕш УкраШн
«Про основЕh засади дфжавного наmяду
Закон Украiни
(контролю) у сферi господарсько-1дiяльностi»

вiд о5 квiтня 2007 р.
№_8;гl7-N

1.2

к1ру

Кодекс цивiльною захисгу УкраilпI

кодекс

вiд о2 жоыы 2012 р.Ng5403-vl

1.3

ЗУJlо2245

«Про об' €кти шдвщеноi' небезпеки»

Закон Украi.ни

вiд 18 сiчня 2001 р.Ng2245-Ш

1.4

зу № 1 5/98

«Про захист людшш від впшву юmзуючою
Закон Украiш
вшкрмiнюmшIя»
Посmі]овн КабiЕ[ету Мiнiс.[рiв УкраШ

2
2,1

2_2

2.3

1-№956
ш"№306

1"у№5

2.4

г-№564

2.5

гпm № 1788

ПОРЯдОК iдСIГГИфiКаIЬi m ОбЛiКУ Об'СКГiВ

пiдрищеноi небезпеш

Постанова КабiнсгIу Мiніс`грiв
укра`dш

Кршерiі', за як"и оцiнюgгься ступiш Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
ризшgі вiд 1роваджешя господарськоiдiяльностLтавизначасгъсяперiодIшiстъздiйснены11лановихзаходiвдержавногонапіяду(контрогпо)усферiтехнотенноiтапожежноi.безпеки украi-

'Гшове положешя г1ро відомчу пожежну

вiд 14 сiчня 1998 р.
Ng 1 5/98-вр

вiд 1 1 липш
2002 р. № 956

вiд 29 jютого 2012 р. №
306

1 lосmноЕm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

охорону

укр1ни

2014 р. № 5

Поря док функцiонувашя добровiльноi
Iюжежно1 охорони

Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украiни
Постанои Кабiнету Мiніскрiв

вiд 1 7 лшшя

Пфядок i цравила 1роведеш1я обов'язкового
страхуmшя цивiльноi. вiдповiдальносгiсуб'скгiвгосподарюmшязашкоду,яиможебутизаподiянапожежамита Екрi"иmоб'ектахищено.1небезпеки,вкгIючаючипожежовибухонебезпечнiоб'€гпz"об'снги,господарськадiяльнiс'гънаякихможе1 ризвестидоаmрiйеколоhчногоiсанi"рно€пiдемiологiчного

укрш

2013 р. № 564
вiд 16 листоmдд
2002 р. № 1788

26

1-№ 1200гп"№1214

27

(Е"тив чиннiсть`ЕаjЁмiнхг-№763ПКwJV:o308

28

(вт"тю чиннiсть\ЁвJЁмiЕr1-№775IШСwJЧ:о443

29

I

2.10211

харакруПфядокзабезпечеш1я населешя iкращвникiвфФмуmшmспецiалiзованихслужбцmiльногозахистузасобаьшiцдивiдуальноюзахисту,криладамирадiацiйноIтахiмiчноiрозвiдщдозимкричногоiхiмiчноюконIролюп`об,

щпік сктів та окремих т?риторiй, яш
шдляmюгъ постійному " обов'язховому mдоювiрнiйфновiобслуювуваншодтжавш иаварiйно-рятувалыmlислужбамиПрозат1!ер;щешяперелiкусуб'сктiвюсподарювашя,mлузейтаокремихтершфй,якiп дляmютьпостiйномуmобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобслуювуmншонадоювiрнiйфновiп

орядок створенн і винористаш1я
макріалы1их резервів дпя запобimЕшя,ліквiдацi 'mдзвичайIшхситуаIhйтехноген оюi1ркродногохарактерута ixнаслiдкiвПорядокствQрен яmвнорисmнIшматерiальшхрезервiвдшзапобimншiліквфШmслiдкiвнадзвичайнихсиI.уацiйп

орядок підгсуговки до дiй за при3начеЁmнiвуправлiнш"силщшiльногозахисIуПОрядокздiйснен янавчаш1янассленшдiямунадрвичайнихситуаЩяхп

гпw№444ШСМУ№787ПКЮ№253rЕ"тивчиннiсть\наJамiЕщ
фядок утвфення, завданш та фунщііформу"ньцивiльногоза2шстуПорядоквнкорис"шязахисшсспоруд

2.122.132.14215

шщільною захис'гу (цивільноi оборош) днюсподарськmькультуршгхmпобутовжпокреб

пкку № 138шсw№111-Ng6Г1ЕСЮ№729

Пос"нова Кабiнсггу Мнiстрiв

вiд 19 серпш

укра1'ни

2002 р. № 1200

Постаноm Кабіне1у Мнiстрiв
украi-Посmноm Кабiнсту Мнiстрiв

вiд о4 сфпш

украпш

2016 р. № 763

Посmноm Кабiнегу М нiстрiв
- украi'-Пыmнон КабiнеIу Мiнiстрiв

2]7
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ГПСМУ № 440

г-№819

з
3.132

ГLАПББ.03.001-2СЮ4/Е~тивчшнiсть`гнтБу

775

Пос"ноm Кабiнglу Мiнiскрiвукра1'ни

вiд 26 червш2013р.№443

Посганова Кабіне.гу Мiнiстрiвукраiш

вiд 26 чкрвня2013р.№444

Посmноm Кабiнегу Мiнiсц]iвукрiшI

вiд о9 жоЕггш2013р.№787

Пос`Iаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

украi-Пос"ноm Кабiнеrlу Мiнiстрiв

вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд1Обфрез-

укра1'ни

2017 р. № 138

Посmнои Кабінету Мiнiстрiвукраi'ш

вiд о9 сiчш2о14р.№1 ]

Посmнова Кабiне.гу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

орядох крmшзащі " Iровсдеш1я
професійно1 mдготовки, пiдвщеншквалiфimцiiосновнихкрацiвнинiвкрофесiйнихаЕкрiйно-рятуЕmнжслужбп

Постаноm Кабше.1у Мiнiстрiв

ро затверджешя Порядку проведенш
евакуащі у разі за1рози виЕшкненш абоышкненняmдзвичайIихситуацiйт€хногенного"природЕююжракткруп

Пос"ноm КабiнеIу Мiнiстрiв

орядок подашя і ресстращі декларащі
відповіднсхзm матфішьно-техшчноi базисуб'сктаюсподарюваш1яыIмогамзаконодаЕютвазпиIаmпожежноi.безпекип

Посгmнова Кабше'1у Мiнiстрiв

щдок кроведення навчашш кфівноюскладу"фахівцiв,дiяльністьякихпов'язаmзорmнізаціаоiздiйснен ямзаходiвзшmньцЕпhьногозахисту

п равmу штуваш1ясистемраш1ього
ла

вЁіення

34

украiш

уф'ш

2014 р. № 6

вiд о2 жоmня
2013 р. № 729

вiд 30 жоын 2013 р. №
841

вiд о5 червш 2013 р. №

укр--

440

Постанова Кабiнегу Мнiс'грiв
украiни

Ng 8 1 9

вiд 23 жовгш 2013 р.

1нш1 порматнвно-правовl акш та но і.матпвні доIqгмептнШказШСУкраiш
.

Типовi нфми належностi вогнеmсникiв

Правипа пожежно1 безпеки в Украiніп

33

308вiд30 вересш 2015 р. №

украiни

украm

ш"№841

вiд 29 бфезня 2001 р. №

Порядок створення, утримаIш фо]ку
захисних споруд цивільно1`о захнсту і[аведен яйого блiкуПоЛоже1шпросдинудфжащrсис1"уIфiльноюзахистуПFюзатвq>джен япкрелiкуоб'сктiв,щоналежатьсуб'ск1амюспод рюmн я,проекгуваншякихздiйсшое'гъсязурачгвашямвимогiнженфно-технiчнихзаходiвцIшiльнЬгозахиступ
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2000 р. № 1214вiд26жоmы

рашjlа улаппуmЕш, еRсплуатащі mтсхшчногообслуювуиЕшсистемрашшого

вiд о2 юiтш 2004 р. №151,заресстроmшйуМн.юстiУкраi.ш29юiтш2004р.за№554/9153

Наmз ЮС Украiш

вiд 30 грудш 2014 р №1417,заресстроюшйуМiн'кхлiУкраi.нио5бфезня20і5р.за№252l2іfЯfЛ

Шm ШС УFраiни

вiд 15 травш 2006 р. №288.зарефтрованийуМiн'юстiУкраi.Еи05лшпн2006р.за№785/12659

Наmз ШС УкраШ

вiд о3 крудш 2001 р,№272,зарекроmний у

вшвлешя надзвичайIZих ситуацiй "

/Е"тш чиннiсъ`

оповiщенш людей у разi .і`х вшm:нення

правипа охоронн житгяJmдейmюдни

Правш1а охороIш жипя людей на водIшхоб'€J-хукра1-ш

об'-х

Мiн'юсті Укрiни о 1

/Ётив чиннiсn`наJ±

]ютого 2002 р. за №95/6383вiд10квiтш2017р. № 301

Правила охорош життя шодей на водшх
Правша охорони жиггя
людей на водних

Наказ МВС Украiни

об'€ктах Украiш

зареытроmний v Мiн' юсh

об,-х
3.5

птБ

украi'ни04травш2017р.заJГg566/30434

Правила техногешоi безпеки у сффi
щшhьною захиогу на пiдтисмствах, в
органiзаIjях, ус"ноmх та m небезпечних

Наказ ШС Укрilш

557, заресх;троЕюний у

Мiнm Укра1ни о3

кршорiях
3.6

методm

ПРОШО3УmШ ХНО

МетодIm 1рогнозуишя шслiдFiв вигіиву
(вIш1ду) небезпечшх хiмiчних речовIш кри

вересш 2007 р. за №1006/14273

Наказ hШС Мmкрополiтикщ

Мiнекономilщ Мнекологii

аирiях на кромислових об'сктах i транспортi

3.7

Мстодm споскрежень

Мсгюдика спостфежень щодо оцiнки

Наказ ШС Украiни

Iнструкцiя з кршвmого
зберimшIя

Iнструкцiя з кривалою збфimння засобiв
радiацiйного m хiмiчного захисту

Наmз ШС Украiш

з.9

1нструкщя щодо
утр"ання захисних

Iнструкцiя щодо утримашя захисші споруд

Наказ ШС Укра1ни

IщвiльноI оборони у мкршй час

Правша наданш

Правила наданы технiчних умов до

Наказ Мiнiстфстm оборони

технiчних умов

інженфною забезпечеш1я об'скга

украiЕш

/в"тив чиннiстъ`наJЁмiнr

вiд 9 жоыня 2006 р. № 653,

вiд 14 Iіистопадр 2013 р. №
771, заресстрований у

Мiн'юсгi Украi.ни 22
листо1юда 2013 р. за №1988#4520

План реаIуваIпн m радiацiйIh аырН

Шказ держатокрегугIюmшя,

шс

вiд 17 травш 2004 р. №
87/2 1 1 , зареытроmннй уМiн'юстiУкрiни10червня2004р.за№720/9319

державнi будiвегIьнi норми. Захист вiд
пожежi. Пожежна безпека об'с'ктiв

mказ держбуду Украiш

вiд о3 грудш

радiацiйнi ampil

дБН В` 1.1 -7-2002

вiд 16 груды 2002 р. №
330, зареФтроmний уМiн'юстiУкраi'нио4березш2003р.за№179„500

УкраiшI 02 листоmда 2006р.за№1180/13054

будi вниттгва тт`одо пожежноi m технотенноi
безпеки

3.12

вiд о6 сфши 2002 р. №

зареестроншй у Мн'юстi

спqруд

План реагуЕюЕшя Em

73Л§2/64/122,

186, зареФтроmЕшй уМiн'юстiУкраi.ш29сершя2002р.за№708/6996

3.8

3,11

вiд 27 бкрзш 200 1 р. №
заре©троmшй у Мiн'юстiУкра{ш1Оюiты2001р.заNg326/55і7

радiацiйноI m хiмiчноI обс'm новки

3.10

вiд 15 сфпня 2007 р. №

2002 р. № 88вiд31жовтш 2016 р.

будiвнщгвадфжавнiбудiвельнi норми.Пожежнабезпекаоб'€кhвбудiвнщmа
Наказ Мiнрегiону Укра1.ни

№287

дБНВ.1.1-7:2016
3.13

3.14

з.15

3.16

3.17

державнi будiвегіьнi норми. 1шенкрнотехнiчнi заходи цивiльного захисту(Iщвільноi.о6орони)

Наказ Мiнбуду Укра1ни

НА1Ш В.01.057-

Правила пожежноi безпеки в

2"/200

Наmз Мiнагрополiтищ

а1роIромисловому комплексi

шс

вiд о4 груды 2006 р.
№ 730Л70, заре€сгрова1шйуМiн'юсhУкраIш05квiтня2007р.за№313/13580

Мсюд" iдентифiкацii
ттно

Методика iдентифiкаIhl потенцiйно

Наказ ШС Украm

вiд 23 лютого 2006 р. № 98,

дН В.2.5-56:2014

державнi будiвельнi норми Укра1.Iш.

дН В.1.24-2006

дБН В.2,24-97

за"дiв.
3.18

дСТУ Б В.2.5-38:2008

НацiональшIй станфрг Украiни. 1нженфне
обладmнш будишiв i споруд. Улапггуванш
бтшскавкозахисIу будiвель i споруд

з.19

3.20

3.2]

дБНВ.2.5-74:2013

дБН В.2.5-28-2006

Правша улаштуmIшя
елекроустановок

274

rmресстроmнтIй у Mi н' юстiУкра1ш20березш2006р.заNg286/12160

небезпечних об'f,ктiв

Системи прошожежного захисту
дФжавнi будiвельш норми УкраШи.
Будиши m споруди дигячих дошЁлышх

вiд о4 серпня 2006 р. №

Наказ Мiнрегiону Укра1.ни

вiд 13 листоmф 2014 р,
№ 312, чшнi з о1.07.2015р

НаIсаз держюммiстобудуиння

вiд 27.06.96 р. №117 та

украi'-

введенi в дiю наказом
№136 вiд о6.08.97 р. зО1.01.1998р

Наказ МiнiскроIъа реhонального

вiд 27 червня 2008 р. №

розвигку та будLвнщгва Украi`ни

269, чший з о 1 сiчня
2009 р.

дq]жавнi будiвельнi нфми Украiни.
Водопостачашя. Зовнiшнi мережi "
сшорудIL Основнi положешш 1роекгуваны

Наказ Мilhсгфства реhошльною

державЕh будiвельнi норми Украmи.

IЬказ Мiнiстерогва будiвIшцIва,

розвитку, будiвнщгш та

жиmово-комунальногогосподагх3"УнщiшI

вiд О8 квiтня 2013 р. №
133, чшшй з о1 сiчня 2014
р.

1нженерне обладщнш бушш[iв i споруд.
Пркродне і штучне осв]тлсння

архiтектури та житлово-

вiд 15 травш 2006 р. №
168, чинний з о 1 жовгня

комунальною юсподарстmукра1`ш

2006 р.

Правша улашуваны електроустановок.

Нака3 Мiнiстерс'гm шшва "
енер1ыши УкраШ

вiд 28 серпня 200б р. №305

Глава 1.7 Заэемленш i за2шснi заходиелектробезпеки

