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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТТОВСЬКШ ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЫШй РАйоНIй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЩй У дНШРПО11ЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянсышй РС ГУ дСНС Укра1"ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт № 5 j7
складений За результатами проведення планово.1. (позапланово.1) перевiрки щодо
додержанш суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежно.і. безпеки

комунАJшШiLАклАдis:::т#з:g:=:=щкiхут±жЁЁзL±=±±нiЁрIтш±псQ
_JLА,I-ПСТУIШШВ»СОЛЁН=ЬлКmОiР_+ЁЁ=:±Е:ЧdЁСТ±Р_ЧL±::28,днiпро-петровська...
РбЛ., С?ЛОIТТIС:КИй РайОн, сето Зрне_т_IгТ_ёуПр` ВУJШIЯ КООШРАТИВНА` будшок lA

.

ідентифiкацiйний код юрIщичноi. особи 35595078
або ре€страцiйшй номф облiково1. картки платнша податкiв фiзичноi. особи - пiдкри€мця, або скрiя та
номкр паспорта (для фiзични осiб, якi через своi. релiгiйIh переконання в установленому порядку
вiдмови7Iися вiд прийняття ре€страцiйного номфа облiково1. картки пг1атнIжа податкiв та повiдомшш 1ро

це вiдповiдIЕй кон1ролюючий оргаш) днiпропетровська область. Солонянсжий район. с. Звонецький.
ХvтiD вVл. КоопеDативна. бVдинок 1А тел. (мiсцсзнаходжешя/мiсце прошшання суб'екm господарювання, номер телофону, факу та адроса еj]ектронноi пошги)

Перевiрено: будiв" за адресою: днiпропетровська область. Солонянсыс1й район. с. Звонецький

=Нр,
вул. №ПеРа"Щ [А tн...dш._tы,шпп_t.кршtроmщі..шt
'.-Стуhнь рюику суб'€кта господарюваш1я з урахуваIшм значеIшя прийытного ризику вiд 1ровадже1шя
господарськоi. дiяjlьностi у сфкрi техногеIшоi. та пожежно.і. безпеки

Загальна iнФормацiя про пт.оведення перевiрки:
Розпорядчi документи щодо здiйснювано.]. перевiрIш
Тип здiйсшовано.і. перевiрюI
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдченш на перевiрку вiд «01» червня 2018р. № 38

Строк проведення перевiрюI

Початок перевiрш

Завершення пет.евiрIm

01

06

2018

08

05

06

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId берутъ участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра"іш або n. територiального органу:

С-н:%d%Нч#%Р#Ш##у"д#§#Ё#НЖjю#т:F!::_::_$#:#_:#нд"ТНОТа'УЖб`Ч-У=
(наймещrвашія орmну дСНС Украmі)

ГодQвнuй iнспекггюр Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Микалайович
(поса`да, прimище, iм`я та по батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'€кга господарювання (об'€ісга перевiрки)/фiзична особа пiдпри€мець
директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКJIАIIУ ОСВIТИ «ЗВОНЕI1ЬКО~ХУТОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ
.
(посада, прiзвище, iм'я m по батьювi)

111КОЛА 1-11 СТУПЕН1В » СОЛОНЯНСЬКО1 РАйJIЕРЖАIIМIНIСТРАШ.I ЧИд{ЕВСЬКИй В.П.
третi особи:
(посGда, прiзвище, iм'я m по баmковi)

данi про остан ню перевiрку:

1Панова

/ не було взаг`алi

Позашанова

П не було взагалi
/ була у перiод з 13.11.2017р. по 17.11.2017р.

Аю перевiрки вiд 17.11.2017 р . №70

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

-

.20L). № _

ПЕРЕЛШ ПИТАНЬ ЩОдО ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
Ngз/п

Питання, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

НормативнеобгрунтуваЁ

Частина 1. Забезпечення пожежноi безпеки
1. ОрганiзацiйIIi заходи щодо забезпечення пожежно.I. безпекн
lJ

Наявнiсть на об'скті розпфядчих документiв m iнформаIЬйшх покажчикiв
пигань пожежноi безпеки

1.2

На пiдIIрисмствi с`1ворено С1Б

1.3

+

Щ±шш±2Ц, 10 і)озлiлv П ППБУ

На підкрисмствi створено добровiлщr пожежщг охорону " утворено пожежноРЯТУmЛЬШй ПiкроЗдiЛ

1.4

Забезпеченш вивчешя прави71 пожежноi. безпеки " кроведе1ш виховно1

боти, скрямованоi на запобimны пожежам

З. Забезпечено дотримання працiвннками об'€кта встановленого
п ротIIпожежного режиму
4. Наявнiсть декларац1"]. вiдповiдностi матерiаjlьно-тешiчноГ бази
суб'€1сга господарювання вимогам законодавства з пIIтан
пожежно.і.безпеки
5. Проведено iнструктажi та проходження навчання з питань
пожежноТ безпеки

9.2

9.3

9.4

9.5

моЕгmж,

пункт 9 роздiлу П ППБУ
пvнкт 11 гtозлілv П 1ПП;У

щ±=±=щ±2 4, 5 статI`i 57 кпзу

`-

+

пг1Бу
пvнкти 1.1 -1.21 глави 1 Dозліjтv

+

Забезпечено про"пожежнIIй стан утримання будiвеj[ь
прим' щень та споруд
8. Забезпечено про"пожежний стан утримання шлшiв евакуаці-і. i
виходiв
9. Стан утримання iіIженерного обjlаднаI]ня
засmсувашя,

пvнкти 17 -19 DозліJlv 11 ГП1БУ

+

7.

ix

Пvнкг 12 DО3лiлv I11П1БУ

+

6. Забезпечено протI[пожежний стан утрнмання територГ].

(можливiсть

+

+

речовинн з внзначеннмII показникамн щодо пожежно.I. небезпеки

Електроустановш

ПvШгГ 14 0ОЗНLш 11 ППБУ

+

2. У будiшицтвi та на виробництвi застосовуються матерiали т

9.1

+

наладка

1п 1ш1Бу
ПvШТИ .21222
-. ГЛаВИ2Dозліrl`7InгптБу

+

п`'нкти 2.23 -2.37 глави 2

+
"

ексшIуа"цiя) вiдIовiфють вимоmм нормапвшх документiв
Сиогеми ошленш m тепловi мкрежi вiдщовiдрютъ протипожежшм вимогам
сmнфрhв, будiве7Iьних норм m ilших норматшних актiв
Системи ЕюшшяШ i кондицiонуmшя повiтря вiдювiдають кро'ш1ожежним

в"о" норм

Газове обладнаны вiдIIовiда€ кро1ипожежним вимог" норм
Сиоюми каналiзацil та смiтгсвндаленш вiдповiдаютъ та екс1шуатуються
ВідПОВ1дНО дО В"ОГ ПРОТИ1ЮЖеЖНИХ НОРМ

mзпLпv 111 ГПШУ

гг`rнкти 1.1 -1.24 г,чави 1 DозпiлV

+

Iv 1п1Бу

+

пvlшIи 2.1 -2` і8 глави 2 Dозпiлv

+

пvжги 2. I 8 - 2.27 глави 2

+

пvнкти 4.1 - 4.4 глави 4 DозлiлvIv1пп5у

+

Iгvlmги 3,1 -3.5 г.іави 3 Dозлiлv

Iv пшу

mзлiJI\, IV ппБу

Iv 1ш1Бу

10. Наявнiсть та утримання автоматичних сI[стем пIіотнпожежного захисту, засобiв зв'язку
Будiвлi, Iримiщешя та споруди обладныh авгоматичн1ши сис7гемами
Iротипожежного захисту (системами пожежноi. сшналiзацil, автоматиtшими
10.1

системами пожежогасiшя, системами оповiщенш про пожежу та управлiны
еmкуюваIшям ]подей, системами 1ротид"ного захисгу, систем

пvlmги 1.1 - 1 `6 глави 1 Dозліm.'

+

V 1шшу

центраmзованою пожежною спос`гережешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку
вiддовiдно до чинних нQрмативно-Iравових актiв
10.2

АСПЗ обслуювуютъся вiддовiшо до вимог нормативно-правових актiв.

1пі'1шт 1.4 глави 1 nозлілv V1шшу

+

11. Наявнiсть та утримання систем протнпожежного водопостачання
Системи зовнiшшою протшожежною водопостачанш, насоснi сfганIЬi
11.1

вiдповiдаютъ та експ]1уатуються вiдповiдно до про`гипожежшх вимог

+

пvlшги 2.1. 2.3 г]1ави 2 oозпim' V

+

mгlшг 2.21`лави 2 Dозпілv Vп1ш;у

Улашгувашя " утримаш1я внутрiшшою кро1шожежною водогону, кiлькiсть
11.2

вводiв у будiвлю, витрати води на внутрiш€ пожежогасiшя m кiлькiсtlъ
струмин вiд пожежЕш кранiв вiдIовiдас вимоmм будiве]IыIих норм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздhiв добровiльно.]., вiдомчо.і. т
м]сцево.1. пожежно.і. охорони, пожежноi технiки та первиннII

г1пБу

пvнкт 7 tэозпim I д}щ±gJ2
mLЭд!ш!ILпvнкти3.1-3.26гjіави3Dо3нiлvVП1ШУс"тті61-63КПЗУ

+

засобiв пожежогасiнI[я

1З. дотримання вимог пожежно.і. безпекн пiд час збирання,
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

пvнкти 8.1.1 -8.5.18

+

НАIШS В.01.057 -2006/200

14. дотрI"ання вимог пожежноТ безпеки пiд час проведення
вогневих, фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiт
14.1

14.2

14.3

ове будiвшIфо, реконсIрукцiя, перефнащення, іюстакрацiя " капiтальшй
ремонг прнмiщень, будинкiв, споруд здiйснюються на підс'mвi кроекгно1
документацil., яна заткрджеm у всmновленому порядку
3аходи пожежно1 безпеки 1ри пiдготовцi " кроведешi зварювалы1их та iших
вогневих робiт вiдповiдають вимо1" норматшних докумеIггiв
Заходи пожежноi безпеки 1ри пiд`отовцi " проведеннi фарбувальних робi

вiдповiдаю`Iъ вимоmм норматшних документiв

+

пvнкт 21 Dоздшv Н П11БУ

+

пvіmи 1. і - 1.5 глави 1 Dозпiлv

+

пvнкти 2. і -2.28 глави 2 nозніmr

Заходи пожежно1 безпеки 1ри пiдгmовцi m проведеннi робот з мастшами,
14.4

шеmш m iшIпш подiбЕ"и 1крюч1ми речовшами й матфiалами вiдцовiдають
вимоmм норматш11их докуменhв
Заходи пожежно1. безпеки 11ри пiдготовцi " проведеннi будiвельно-монmжIшх

робiт вiдповiдають вимоmм нормативних документiв
Заходи пожежно.1 безпеки у кроешнiй докумен"цii. щодо застосуиння
пожежно-технічноi. шасифiкацii вiдповiдають вимоmм норматшшх
документів

tюзлiл vll 1пБу

+

+
+

VII ппБу

Vn ппБу
1п'нкти 3.1 -3.9 глави 3 Dо3шiлvvп1шу
пvнкти 4.1 - 4.48 глави 4 Dознілv

Vn ппБу
пункг 2 час'гини першоi.
статгi 67 КЦЗУ,

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (вmативчинIhсть`назамінvодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у прое

й докумешацiЁ щодо обмежешя

пушг 2 час'пш1 першо1

пошкренш пожежi мiж будшками вiдIовiдають вmюI" нормативних

статh 67 КЦЗУ,

докумеЕгпв

цуЕ-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002ч-сть\назамiшпункги5.1-5.6дБН В.1.1 -7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1 безпеки у прфктнiй докуменгацil щодо обмежешя
1]ошкрешя пожежi в будшах вiдIовiдаю`Iъ вимоmм норматmних

пунm 2 час'гшп1 пфшо1.
статгi 67 КЦЗУ,

донумен"

пу-4.1 - 4.42фНВ.1,1-7-2002 /Еmативчиннiсть`назамiнvЕ=.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежноi' безпеки у проектнiй документа1Ь.1 щодо забезпечены

безпечноi

еmкуащi

TIюдей

вiдповiдають

вимогам

пункг 2

норматmшх

частишI

першо1

статh 67 КЦЗУ,

дохуменпв

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 fmативчиннiсm\назамiкупунк1и7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеки у проекmй докуменmШ щодо забезпечення
mсiнш пожежi m проведешя пожежно-рятувальних робiт вiдIовiдають
вимо1ам нормативIшх документів

пушг 2 частини пфшоi.
статh 67 КЦЗУ,

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втIэчиннiсть`назамiнvпункти8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

пункг 2 час"ш пфшоi.

Заходи пожежноi. безпеки у кроешнiй докуменmцii. щодо основшх
iнженерно-технiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiдlювiдають вш`юI"

статh 67 КЦЗУ,

норматившх докуменпв

пуЁ 7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 /mативчишhсm\назамiнvпушш9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.L. безпеки та захисту
О
населення і територіи\, вщ
надзвичаиних ситуаціи.,,

пуЁ 1 - 4 Переhкуоб'€ктiв,щоналежатьсуб'€ктамгосподарюва1шя,проектуваш1я кихздiйсшостъсязурахуваIшя.мвимогiшкенерно-технiчmхаходiвIфiльногозахисту,"У№6,

1. Виконанш вI]мог iнженерно-технiчнш заЕодiв на об'€кгах,
проектуваI]ня якш здiйснюсгъся з урахуванням iнженернотехнiчнш заходiв цIIвiпьного захисту

+

пiдпунн 1.9 дБН В.1.24-2006

пуIш 3 Пкрядкуiдешифiкацii.таоблiкуоб'hпiдвщеноi.небезпекщПКМУ№956

2. Провелено iдентнФiкащiю об'€tгга пiдвищеноI небезпекн

+

пуЕш 9 част- першоiстаггi20КЦЗУ,Порядокеклкруваннябезпешоб'екгiвпiцвщено.IнебезпекщПКМУ№956

. Здjйснено дек.г]арування безпекI[ об'€кгiв пiдIшщеноi небезпеки

+

щrнкг 1 Пфядку проведенняобов'язковогострахувшнящшiльноi.

4. Проведено обов'язкового сгракування цнвiльноi
вiz]повiдальностi суб'€ктiв господарювання

+

пункг 10 час-першо.і.статгi20,пункг2час`шнипфшоi.статh130КЦ3Устатгя11ЗУ№2245

5. Розроблено планiв локалiзаці-і. та лiквiдацii. наслiдкiв аварiй на
об'скгах пiдвищено.і. небезпекI[

+

nym 2 частиш пфшоi.статh20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБпуЕш3часгЁпершоi

6. Забезпечено працiвннкjв об'€Iгга засобами коіIек"вного та
iнди вiдуальною захнсту

7. Розмiщено iнформацiю про заЕоди безпеки та вiдповiдну
поведiнку населення у разi виникнення авар]i

вiдповiцальностi, ПКМУ №1788,lцгЕш4.9.5птБ

+

+

статгi 20 КЦЗУ

пуш 4 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,частина 9с"тh33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв

+

пуш 5 частшш першоГстатгi20,статгя26КЦЗУ,пуIш3Г"У№787

9. Створено об'сигговi Формування цивiльною захнсту та необхiдну
я Tz функщiонування матерiально-теxнiчну базу, забезпечено
готовнiс'Iъ такш Формувань до дiй за призначенням

+

пуш 6 часЁ пфшоi.стаггi20КЦЗУ,додаток 1 доМеюдикищюIнсвуmшя

10. Створено днспетчерсшу службу m об'сIпi пiдвнщеноТ

небезпекн

+

пунк1` 8 часгЁ першоiстатгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйсі]ено навчання працiвникiв з питань цивhьного зашсту, у
тому чI]елi правилам техногенноГ безпеки

+

кцзу, гпсму№443,ПКМУ № 444
nyIm 1 1 часпш пфшоi.статтi20КЦЗУ,пунк'Iи5, 6ПорядкуздiйснеЕш

12. Проведено об'сIгговi тренування i навчаI[ня з пIIтань
цивhьного захисту

+

навчашя населенш дiям унадзвичайниситуацiях,ГПСМУ№444

1З. Забезпечення аварiйноLрятувальI]ого обслуговування суб' сктiв

господарюванI[я

nyEm 12 часгЁ mршо.і.
+

с`mтгi 20та статгя 133 КЦЗУ

с1ш" 32, пункти 15, 1часгш1ипфшоi.статтi20КЦЗУ,наказМНС№653,щ7шг24ПКМУ№253/mашчишhсть)

14. Забезпечення дотрнманш внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, Обjliку, використання та
реIсонструкц]i заzllснш споруд щI]вhьного заЕисту

+

на замiнv ПКМУ № 138
пушг 18 часгIши першоістатгi20КЦЗУ,с'га.1тя98кцзу'абзацшостЕйпункIу4Порядкусmорен яiв1шористан яматерiальрезервівдлязапобiгашя,лiквiдацi над3вичайнихситуацiйтехногешогоi

15. СтвореIIo oб'скговий матерjальннй резерв д.г]я запобiгання та

iквiдац]i наслiдкiв надзвичайнш снтуацiй

+

Iрирод1юю характкру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(ыі]атшчиннiсть1назамiнvаб3

етвертI1й щrшIу 3 Порядкуствореннятавикористанняматерiатьнихрезqэвiвдляапобiганняiлiквiдацh.наслiдкiвнадзвичайних

з

сигуацiй ГН"У 775

16. Впроваджено на об'сIггi пiдвищеноТ небезпеки автоматизованш

стат1`я 53 КЦЗУ

систеи ранI]ього вIIяв-[ення надзвичайнш снтуацiй та сIIстем

+

оповiщення та забезпечено "ш прац€здатнiстъ

пункг 1.1 Правил охоронижиггяшодейнаводнихоб,mах

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
+

ж[1тгя людей на водниЕ Об'€кгах

ПОяснеIIш до позначень, виюрнстанш у перелiку питань
«Таю>

«Ш»
«НВ»
«Н11»

-так, виконано, дотр"ано, вiдповiда€, присутн€;

-нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдровiдас вiдсу"€;
-не вимагаетъся вiд суб'екта господарювання (фiзичноi. особи -пiдкрисмця)/Ьб'€кта, що пфевiряеIъся;
- не перевiрялося на qуб'скгi господарювання Ф фiзшноi особи -пiдприсмця)/ об'екгi.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

НОрмативно-правовнй акг,
ВИМОГИ ЯКОГО ПОРУШеНО

J№
з/п

реквiзнти

норми

(пун-,
статгя)

позначення
НОРМаТИВНО-

детальний опнс виявленого порушення

ПРаВОВОГО

аша

ко

льний зАклАд осв1ти

«ЗВОНЕ1ЩКО-ХУТОРСЫСА СЗШ 1-11

роздiл VI,

ппБу

п. 8, додаток по зашадам
2

освiти

ступЕн1в»
Кабiнети закладу не в повнiй мiрi
забезпечено
первиш1ими засобами
пожежогасiшя, а саме: « ycj буэ7.6л7. зс7клсrэj6

та установ мають бути забезпеченi
первинними засобами пожежогасiння..

1.

вогнегасниками, ящиками з пiском, бочками
з водою, покривсиіами з негорючого
теruююоляціuного матерісuту, пожеэIснuмu

Роздiл V п. 1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi

ш1Бу,щ"-без-ди

вiдрами, совковими лопатами,
гюжежним iнструментом ».

iншuм

Будiвjпо не обладнано системою
1кротш1ожежного захисту (системою
пожежноi. сигналiзацi.і., системою

IшшшшьЕш

зжпЫта
усгшmсисЁ
2.

сфilиуф

передавання пожежних сповiщень,
системою оповiщення 1ро пожежу), а саме:
Будuнш, примiщення та споруди повuннi
обладнуватися системами
протипожежного зсDсисту вiдповiдно до
дБН В.2.5-56:2014 «Системм

за1кр№юшсквiтиiнщущ15.08.2016Ng974,в№сIкрi протипожежного зсгхисту ».

3.

«А. 1 » додатку

кф'ущй

«А» ; п.5.1.

08вqэесы2016

дод. «Б», таб.

р.

«Б-1»

за Ng 1229V29359(далi-1шупозакладамосвiти)дБнв.2.5-56:2014

роздiл IV п.1.6.

1шу

-

Не вшонано з'€днання жил елеккрич1ш[
проводiв паянням, окресувашям або
затискачами в коридорах та в дитячи

групах будiвлi допшiльного навчаjшного
закладу,

aI саме`. З'сднання, вiдгалуження

та окiнцювання жиIі проводiв i кабелiв

мають здiйснюватися за допомогою
опресування, зварювання, паяння або
затискачiв.
4.

Будiвля не обладнана системою оповiщення
роздiл VI'
ппБу по про пожежу та укравлiння евакуюва1шям
п.6
закладам освiти пюдейэ а, саме.. td5удинш, примiщення та
споруди повшнi обладнуватися системами
п.5 .1 ; додаток
дБн в.2.5_
протипожежного зсжисту вiдповiдно до
Б, табл. Б1, п.
56:2014
Роздiл V п.1.2.

1п1Бу

дБН

5.1

5.

роздiл шп.2.22.

Iшу

В.2.5-56:2014

протипожежного захисту ».

«Сuстемu

Будiвлю
не
забезпечено
адресним
вказiвником як1й встановлюсгься на фасадi

будiвлi або ilши видних мiсцях з
освiтленням у темшй час доби, а саме:
«Будшкu та iншi об'ектu мають бути
забезпеченi адреснujvш вказiвниками (назва

вулщi, номер будuнку), встановленими на
фасадах будiвель або iншuх видних мiсцях i

6.

ст..20

освiтлюванujш у темний час добu».
Працiвники об'€кту не забезпеченi засобами

кодекс
цивiльног захисту кра1'ни«порядокзабезпечены аселен яiос бов госкладуневошiзоваЁформуваньзасобами iндивiдуального захисту.

радiцйногтахiмшогзахисту»,затвердженийПостановюкабмiну крапшвiд19.0820 J№120 «правштехногеноi.безп-усферiIщвльногзахистунапiдрисм твах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнихтеи оiях». 1п Бу
п.4.3.

7

Розділ V п.2.1,

Вiдсутнiй

зовнiшнiй

протипоженший

резергвуаір,_ а саме.. «Пожежнi резервуариповuннiбутисправнимиiутршйJтйся

I

JYgз/п

так:uм
чин ом ,
що б
заб езпечити
безперешкодний забiр води пожежнши
автомобiлями».

ПерелiкпитаньщодоздiйсненшконтрmюзадifЁ(бездiшьнiстю)посадовшосiб,
уповноважешх на здiйснення перевiрки(заповнЮстьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособ б '
ашнв суш €кта господарюваЁ)НОрма"внеобгрунтуванш
Питання, що пiдлшають контролю з боку суб'скга
господарюван яПропроведенш ановоiпфевiркисуб'€кmюсподарюmн я шсьмовопопетюдженонемешеніжза1ОкалендарнихднівдоП.початкуПосвiдченышпроведен япкревiрш"с]гужбовiпфвiдченш,щозасвідчую1ъосiб,що1 роводятьщ>евiрку,пред'явленокоп1ю

так

нi

1

частиш чgгвеDта с'гаттi 5 ЗУвiло5квiтня2007D.N877
L,

частш1а 11`я" ста" 7,елат"

2

11освідчеЕшя m пфевірку наданоппоча`й

10 ЗУ вiд о5 квiты 2007 D. N877

V,

частша п'яm статгi 7, абзацитреhйташоспЫстатI`i1ОЗУвiдо5шiтня2007D.N877

3

еред тком зді снен я пфевірки особами, що здійсюю1ъпкрвiркувнесенозапискрокревiркудовiдповiдIогожурна]1усуб'€mImподррюmlш(зайоюнаявносгi)ШдчасIIозашановоiпеіювiркиз'ясовуватшсялшетiпиIан я,необхiднiстьпфевiркиякихсталапiдсmвоюд1яi-(здiйснешш.У
4

част1ша шанапі1ята статгi 4ЗУвiно5квiтня2007D.N877
U,

5

посві дFеннi m здiйсненш позаплановоi. IIеревiрки зазначено пиIаш,
що € mдсmвою дш здiйснення такоi перевiрки

V\

частина пеDша с"ттi 6 ЗУ вiл05юiтня2007D.N877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноГ перевiрки
та складеного акга перевiрки
JYзз/г1

Опис пояснень, зауваmень або заперечень

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_I
I

I

I
I

I

у двох прmрншах, ош з яких вруча-я крівнику (ыаснику) суб'€m юсподврюmш або уповноиженiй Ёособi,адру"й-залшаmсяворганiдСНСУкраiни,посадовiособиякоюздiйснюыLгIизахiддержавноюнагляду(кон1ролю).
ш сш
цей ап 1кр р вi адено

Пiдписи осiб, що брали учас'1ъ у перевiрцi
ПОсадовi особи орmну дСНС Укра.hи:
Головн1й iнспектор Солош1юького РС
ГУ дСНС Украi.ни у днiкропе'Iровськiй областi
мL±айQр___служби IIивiльного захисту

/`

__4

_Бойко Валерiй МиколайоЕ=±±

(посада)

(прiзвище, iм'я m по батысовi)

Посадовiта/абоуповноваженiособисуб'€mагосподарювання,iншiособи,щtисутнiпiдчасздiйсненшзаходу:

{€d4.

(поФада)

(пiдпис)

о6

ПрI]мiрнш цього аIгга перевiрки отримано «Q±»

izIЕЕшЁЕ==щй.и

(посащ)

(пiдпис)

Вi"iткаIровiдмовупiщсання/отр"ашIя(необхiщепiдкреслиги)посадов"ита/абоуповноважеЁи
особами qуб'екта господарюваши щого акта пкревiрки

пIшмiг-

У вшадкрі наявностi в актi вiдомос'гей, щос"новлять службову або дкржащr тасмнищо, йокуможе бути 1рисвосно вiдшовiдшй гриф
секретностi або обмеженш дсютупу.

Jчgз/п

пЕрЕл1к
нормативно+правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
сшадено пере.г]ік пIIтань щодо проведення пеl]евiрки
ПозначеЁ Назва нормашвно-правового
Затверджено
нормативно-правовогоаша
аша
вщ норматнвнодата та номер
правового акга таназваоргащу3
нормативно-павово

А

1

I,

2

го ama4

111

12

13

ЗУ№ 877

Заюш
«Про фновні засадF дфжавного нагщду(конгролю)усфкрiюсподарсько1дiяльнсж>тi»

уфm
Закон Укр.1ш

к1взу№у 2245

Кодекс щвільного захисту Украш'

кодекс

вiд о2 жошня 2012 р.№5403-vl

«Про об жти шjщищеноі небезпекн»

Закон Украi.ни

вiд 18 сiчш 2001 р.Ng2245-Ш

вiд о5 квiтня 2007 р.№877-V

]_42

2.12.2

зу № 1 5„8

1-№956шw№306

«Прозтшстлюдшвjдвш[вуjонiзуючоювмішовашя»паN-фIкаб
I

`'`,`

I. |

ЗаконУкр-ш

вiд ]4 сiчш 1998 р.Ng15/98-вр

шу

„Ё та облiку
.' d сmвпiдвщеноiнебезпекиКритфifзаякЁ

ощюс"я стуmшРТИкуВiдПРОЕюджешmспофрськодяльmhтавm часIъсяперjодmнiстъЁН:Т:оЁВ)ИусЁОjд:шдоТшфо:О іюжелноiбезпекиТшовепсшожеЁ

Пск"ноmКабiнеIуМнiсIрiвуiнЕI

вiд 1 1 лшш2002.№956

ПосmноmКабiнегуМнiстрiвукраiни

вiд 29 jmого 2012 р. №306

Пос"оmКабiнетуМнiстрiвуф'-

вiд о9 сiчш20]4р.№5

Пос"ноmКабiнкуМнiскрiву"ш

вiд 1 7 лЕяпня2013.№564вiд16лmоmда

1

2.з

-№5

2.4

ПКМУ № 564

2.5

nm № 1788

охорону

ПРО ЫдОкр пожежнуПорядокфнкцiо
у нувашя дофовільноіIюж-оiохшПОШдохiправиjюпFюведешобов'язювоюстрахушLЕfl яцFIвіjъноfвiдповjдаjпшосгiсубtслiв

П-оваКабiнкуМнiскрiвукрi.ш
гфподарюван я за шкоду, яm може ф шIQдiяшпонёс"мнmав?ріяминаоб'евmхпizщ еноі-небезпеш,вю1ючаючипожежовибухонебезпечнiоб'зтиmоб'екги,I`осподарсьmдiяльнiстъmякшможепризвестидоанрjйекфоhчноюiсанimрно+3пiдемiологiчноюха

2.6

2.7

ГПСw № 1200

гшсw№ 1214

тш чиннiстьнаJЁмiнугп"№763

2.8

ШСМУ № 308

2.92_10

2.11

IщщвЕпmв формувань m сmцiшiзоmшzхслужбцшiльногозахис'Iузасо6амиiндивiдуальногозахисту,крIшадамирадiацiйноi."хiмiчноiрозвiдщдоЗИМИtШОГОiХiМiЧНОЮНОПqХ2ЛiКОб'СНiВ

ПосганоmКабiнеtуМнiстрiвукр-ш

вiд 19 сфпш2002р.№1200

"окремихтфитр iй,яmпiдляmюгъпостiйному"обв'язковмуmдоЮВiРНiйСХ}НОВiОбСЛУЮВУmНЮдержавним ав рiйно-ря'цгвальн"ислужбамиПрозатверджешяпер лiкус б'щiвгmпофрюmlш,mлузейmощшкршорiй,яЕiпд]Iяmютьпосгiйноку"обв'mновмуаmрiйно-рятушьномувmнюадогвiрнйфновiподксm

Пос"ноm Кабiнщ МiнiскрiвукрiшIПофноmКабiнкуМнiстрiвукрапш

вiд о4 сф-2000р.№1214вiд26жоыш2016р.№763

ря орен я і вшорис"шьфт iальнихрезервiвдшзапобimш,ліюідаці1.mфвичайнихситуа1Пйтехнрге.н оюiпркродно1іохаракру" i.хJшсmдщвПорящокстворенш"вшорпстншяматкрiальшхрезервiвд]1язапобimшjлiюiфцi наслi

тив чиннiсtъЕiзамЁщ1-№775

2002 р. № 1788

1-№443

дшнадзвичайЕшхс ащйПорядокпiдluювкидодiйзаIризЕичеш"оmнiввлiн яmсшцивiльн

ГЖМУ№444

ого захиПщдокздiйсненшнавчашяЕшсе7іешядi"надзвшайнихсигуацiяхп

Пос"ноmКабiнетуМiнiстрiвукраiниПос"оmКабiпкуМiнiстрiвукр1`ш

вiд 29 бфезш 2001 р. №308вiд30кресш2015р.№775

Постаноm

вiд 2б чфвш2013.№443

КабшеIу

Мiнiстрiв
стр

гшму1б7ГгIкiмZуizуiы

фядок утвфеш1я, завфнш m фушфЕmньцивiльног зажстуПорядоквикрисmшзахисшспоруд1фільноюзахисту(Iщiльноi.обфош) длягфподарських,культурнихmпобутовKпотребПорядокстворен я,утримашфондузахиснихспорудщіjшног захистутаюденыйог облiПоI ожешпроединудфжавнусистемуIф]jIьноIюзахиПрозатв

1д

ч

в

П-нова Кабiнкр МнiстрiвуiЕш

вщ о9 жо-2013.№787

Псх"оmКабiнкуМнiстрiвукраi`шПосmноmКабiнетуМнiстрiв

вiд 25 бфезш2009р.№253вiд1Оберезш

укра1ш

2017 р. № 138

Пос"оmКабiнетуМнiстрiвуiш

вiд о9 сiчш2014.№11

По"нонКабiнкуМiнiстрiвукра]'-

вiд о9 сiчш2014р.№6

пуосг1аноЕю Кабінку Мнiщiвкрш

вiд о2 жоЕmш201Зр.№729

2.12

m чЕннiстъ`

ЕвJ±шсму№ 138гпсму№11

2.13

2.14

2.15

ш"№6
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