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ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬКй оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕШОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
ЗНАдЗВИЧАйНИХСИТУАЦ1йУдНШРПОПЕТРОВСЬК1йоБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)
=±±=Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-16-43

Акт № /j?
смадений за результатами проведення планово.і. (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання Суб'скгом господарЮвання вимог законодавСтва у сфеРi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки
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Ступiш ризику суб'€кта господарювання з урахувашим значе1шя прийитного ризику вiд 1роващегшя
господарськоi. дiяльностi у сфФi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФо|імацiя про проведенш перевiРозпорядчiдокумешищодоздiйснювано.і.пеlіевiрки рки.Тип здiйснюваноi перевiркипланова;/позапланова.
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНСУкра.і.ниуднiпропе'Iровськiйобл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червня 2018р. № 47

Строк проведеIшя перевiрки
Початок перевiрки
01
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08
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1=111 СТУIIЕНIВ » СОЛОНЯНСЬКО.1 РАйJIЕРЖ;1JIМIНIСТРАiЁi-hАХАй С.В.
третi особи:
(посад8, щэiзвище, iм'я m по батьковi)

/ не було взагалi

данi про останню перевiрку:

Планова

ПОза1шанова
П не було взагалi
/ була у перiод з о6.11.2017р. по 10.11.2017р.
А1п перевiрки вiд 10.11.2017 р . №54

Розпорядчий докумеш вiд «
виконаний П, не виконаний /
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1ШРЕЛ1К ШТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ 11ЕРЕВ1РКИ
JчQз/п

тж

ПитаЕшя, що пiдлягають перевiрцi

нi нв нп

НормативнеобI`рущування

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

1.2

1.3

1.4

Нажнiсть на о6'€ктi розпорядчих документiв " iнформацiйних покажчикiв з
пиmнь пожежноi безпеки

+

mдIриаdсIві створено СПБ

На пiдкри"сmi створено добровiльну пожежну охорону m утвqрено I1ожежнорятуышьний пiдроздiл
Забезпечены вивче1ш правил пожежно1. безпеки " кроведенш виховно1

оти, спрямоиноi. на заIюбimшя пожежам

пожежно? безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утрI1мання територ[i
7. Забезпечено протипожежннй стан утримання будiвель,
примiщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний с1.ан утриманIIя шj[яЕiв евакуацГі. i

виходiв
. Стан угрIIмання illженерного обітаднання

9.2

9.3

9.4

9.5

Елекгроустанови

(можливiстъ

i.х

зас'госувашя,

монтаж,

наладка

Системи вентиляцii. i кондицiонуваIшя повiтря вiдювiдаютъ I1ро'шюжежним

в"Огам норм

Газове обладнаны вiдповiда€ про1ипожежним вимо1" норм
Системи mналiзацii m смiтгсвидалення вiдповiдають та експлуатуються
ВідПОВ1дНО дО ВИМОГ 1РОТИ1ЮЖеЖIШХ НОРМ

+

п\JнкI. 12 г>озлiлv Н ГППУ
пvшml 17 -19 Dоздiлv 11 ПIБУ

пу1ш 9 роздiлу 11 ППБУ

+

пvнкт 1 1 DозлiлV 11 П1БУ

+

щz=щщ±2 4, 5 статгi 57 кшзу

шс±ш!!15, J€, 2!рgзЕiш±Ш

гпБу

+

п`-нкти 1.1 -1.21 глави 1 Dозпілv

п1 ппБу

+

IIvнкти 2.1 -2.22 глави 2 Dозлiл`J

+

In п1шу
пvнкти 2.23 -2.37 глави 2

+

та

ексшIуа"цiя) вiдповiдають вимоmм норматшшх документiв
Системи оmленш та тепловi мкрежi вiдповiдрютъ Iротш1охежним вимоmм
оIандаргiв, будiвельшх норм " iших норматшшх актiв

п`гнкг 14 DозлілV 1I П1ШУ

+

речовинн з внзначеними показникамн щодо пожежно.]. небезпеки
3. Забезпечено дотрі]мання працiвнIIками об'скта встановленог
п ротIIпожежного режIIму
4. Наявнiсть декларац]-]. вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази
суб'€кт'а господарювання вимогам законодавс.т`ва з пI[тан
пожежно.L. безпеки
5. Проведено iнструюгажi та проходження навчання з питань

+

+

2. У будiвництвi та m виробництвi застосовуються матерiали т

9.1

пvlшги 2 -8 10 Dозпiлv 11 ППБУ

DОЗЛ1ЛV 111 1ПШУ

пvнкти 1.1 -1.24 глави 1 гtозпілV

+

Iv 1п1Бу

+

пvнкти 2.1 -2.18 глави 2 Dозпіjп'

+

пvнкти 2.18 - 2.27 глави 2

+

пvпкти 4.1 -4.4 глави 4 DоздiлvIVIштБу

+

пvнкти 3.1 -З.5 глави 3 DозліjгV

IV ппБу

mзлiлv IV пшу

Iv ппБу

10. Наявнiсть та утримання автоматичнш сI[стем протипожежIюго захисту, засобiв зв'язку
Будiшi, примiщення m спфуди обладнанi аЕrгоматичними системами
прошожежного захис1у (сист`емами пожежноi. сигналiзаціl-, автоматшн"и
10.1

10.2

системаьш пожежогасiЕшя, системаш оповiщеЕшя 1ро 1южежу та укравлiны

евакуюванням людей, системами протид"ноI`о захис'гу, системами
цешралiзованого пожежною спос'г\ереження) (длi - АСПЗ), засобами зв'язку
відповідно до чишIих норматZIвно-кравових актiв

+

АСПЗ обсjкрвуються вiдповiдно до в"ог норматшно-1равових актiв.

+

Iгvнк'ш 1.1 -1.6 і`jіави 1 ttозjhjl`'

V ш1Бу

п`rішг 1.4 1`лави 1 гtознілv V1пшу

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачанI[я
l1.1

11.2

Системи зовнiшнього Iротипожежною водопос'mчаны, насоснi стан1Ш
вiдповiдаютъ та експлуатуються вiддовiдно до про"пожежних вимог
Улаппуванш m утримання внутрiшшого Iротшожежного водогону, кiлыiстъ
вводiв у будiвлю, виIрати води на внутрiшн€ пожежоmсiшя та кiлькiс'Iъ

+

щz!щ±2±, 2.3 глави 2 nозпifп. v

+

пvlшг 2.2 глави 2 Dозлiлv VпттБу

1ш1Бу

срумин вiд 11ожежIшх крнiв вiдювiдас вmюmм будiвельЕш норм

12. Наявнiстъ та утримання пiдроздijliв добровiльноi, вiдомчоТ т

мiсцево.I. пожежно.і. охоронн, пожежно.]. технiки та первиннн

п\і'нкт 7 oозділv 1. щ±±±±щJ2рgздiщ[]!,IIvнкти3.1-3.26г.іави3оозлілvVППБУ,статті61-63КПЗУ

+

засобiв пожежогасiння
1З. дотрI1мання вимог пожежно1. безпекн пiц час збирання,

переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

пvlжти 8.1.1 -8.5.18

+

НА1Ш В.01.057-2006/200

14. дотривогневиг,новемання в11мог пожежно.і. безпеки пiд час проведеннфарбувальнштабудiвельно-монтажншробiтбудiвшщвокон я

mзл1л VII 1п1Бу

+

ре струкщя, пкрефmщеЕш, реставращя та капmTIьний"онтI р"iщень,будишiв,спорудздiйсшоютъсянапiдставiцрф]пнодокуменmцi ,mзатвфджеmувстаноыеномупорядкуЗаходипожежно1безпекиIрипiдготовцiтацроведен iзварюЕшьшmiшивогневихробiтвiд овiдаютьвI"о"нормативнихдокуменгiвЗаходипожежно1.безпе
14.114.2]4.3

+

1

+

ш при mдIОтовщ m проЕюденні фарбуваjlьнж робіiдаютьвимо1"нормативнихдокументiвпожежноi.безпеки т

вiдповаходи

пvllкт21 Dозш

пvшти 1.1 -1.5 глави і

вимоmм нормативш1х документівЗаходипожежноiбсзпекиприпiдютовцi " кроведеннi будiвельно-монIжнихробiтвiдповiдаютьвIIмоmмнормативнихдокументiвЗахопожен..бе

г

+

пvнк" 2,1 -2.28 глави 2 Dозjhп '

+

пvнкти 3.1 -3.9 і`jіави 3 Dоздiлv

+

ди

оз .

vn ппБу
vll гпБу

кри mдюговщ та щюведеЕzні робот з маст"ми,клеями"ішшшподiбн"игкрючимиречовинамийматфiалашвiдповiдають

14.4

ПП11БУ

ж. оі зпеки у прсх3кгшй документащі щодо з8стосуванняпожежноітехшчноi.кл8сифiкацilвiдповiдаютьв"о"норматившх

VII 1н1Бу
пvlші 4.1 -4.48 глави 4 DозL

Vn ппБу
пуш 2 частIш[ першоi.статh67КЦ3У,пу-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002ыіэч-сть\назамi=нzдодатюіА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

докуменпвЗахоипож ж .. б
14.5.1

+

д
е ноі езпеки у проекmй до енгащі щодо обмеження
поширентя пожежi мiж будшками вiдцовiдають вимо" норматюних
документівЗахоип

пуню 2 час.шzи першоi.статтi67КЦЗУ,п-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002ашвчIшність`назамiнvпуЁ-5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

.. без

14.5.2

+

д ожежноі
пеки у проектній докуменmщі щодо обмежешя
пошщхзнтя пожежi в будIнках вiдповiдаю'Iъ вимо" норматIшних
докумен"Захоипо .. б
14.5.3

14.5

пушг 2 час'гини першо1статh67КЦЗУ,пуЕп"4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(шэа'Iивч-сть\назамiшiВ.1-6.45дБНВ.1.l-7:2016

+

1

д
жежноі езпеи у 1роектній докуме1пащі щодо забезпечення
безпечноi еикуацii людей вiдповiдають вш`ю1" нкрмативних

до"е-захо

пункг 2 часгшпz першоi.статгi67КЦЗУ,пункш5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(втDа.Iивч-сть\назамiнvпунктй7.1.1-7.3.35дБНВ.1,1-7:2016

"б

14.5.4

+

ди пожежноі езпеки у 1роектній документаціі щодо забезпечення

пункт 2 частиш пфшо1статгi67КЦЗУ,щгг-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002втDативчиннiсть`назамimпуЁ3.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

mсінш пожежі та проведешя пожежно-рятувальш робiт вiдовiдають
вимо1"4 норматшш[ документівЗахо..без
14.5.5

+

ди пожежноі
14.5 6

пеки у кроектшй документащі щодо основшх

пужг 2 частини пфшоi.статгi67КЦЗУ,пуЁ7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002a2ЩЁкрчшшсть)назамiwпунк1и-9.1-9.2дБНВ,1.1-7:2016

нженерно-технiчIшх засобiв захист вiд пожежi вiдповiдаюIъ в"о1"

нфмативних докуменmв
+

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення i територiй вiц надзвичайних с иту+а цiй
пу- 1 - 4 пфеhкуоб'h,щоналеmтьсуб'€кгамгосподарюваш,
1. Виконання в1"ог iнженерно-тешiчннх заходiв на об'сmах,
проектування якш здiйснIосться з урахуванням iнженернотехн]чнш заходiв цивiльного зашсту

Iрфктування явш
діисшосIъся з урахуванымвимогiнженерно-технiчншзаходiвщшiльноюзахисту,ПКМУ№6,

I

I

підщгшг 1.9 дБН В.1.24-2006

пуш 3 ПкрядкуiдешифiкаLЁi.таоблiкуоб'ектiвпiцщеноiнебезпПКМУN95

2. Проведено iдентнФiкацiю об'с]сга пiдвищеноТ небезпекн

+

еки, g 6пушкт9частинипершоjстатгi20КЦЗУ,Порядокекларуваныбезпешоб'ектiвпiдвищеноIнебезпеПКМУ№956

З. Здiй€неI]О декjlаруваI]ня безпеки об'сктiв пiдвнщеноТ небезпекн

+

ки,пункг1Пфддку проведеншобов'язковогострахувшшцивiльноi

4. Провед€но обов'язкового страцгвання цивhьноi
вщт[овідал ьності суб'сктiв господарювання

+

вiцповiдальностi, ПКМУ №1788,пункг4.95птБ

пу1ш 1О часЁ першоiстатh20Iтуш2час-пфшоi.статh130КЦЗУ,сmпя11ЗУ№2245nyIm2ча-пфшоi

5. РОзробjlено планiв jlокалiзаціi та лiквiдацiL. наслiдкiв аварiй mоб'€кга±пjдвнщеноГнебезпеки
+

6. Забезпечено працiвIIIгкiв об'еют'а засобамп кофектнвного та
+

iщнвiдуального зашсту
7. Розмiщено iнФормацiю про заxодII безпеки та вiдповiдну
повед]нку I[аселенI]я у разi виникнення авар]i

статп 20 КЦЗУ, ПКМУ №1200,пу-4.3,4.6ПТБпуЕш3часпшпершоi

+

статгi 20 КЦЗУ

пункт 4 часпш кршоi.статтi20КЦЗУ,час- 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заrодiв
+

9. Створено об'скговi формуmllня цивi-Iьного заш[с'[у та необхiдну
я ~іx функцiонуваIIня матерjально-технiчну базу, забезпечено

пу1ш 5 часпш першоi.
статтi 20,стmя 26КЦЗУ,пунm3ПКМУ№787пунm6частЁпфшоi
+

готовнiсть такш формувань до дiй за призначенн"
10. Створено диспетчерсшу службу IIa об'сктi пiдвищеIIоr

небнпекн

+

стапi 20 КЦЗУ, додаток 1 дометодш"

11. Здiйснено навчання працiвникiв з пнтань цивhьного зашсту, у
тому чI[слI правилам теЕногенноТ безпекн

+

кцзу, гпсму№443ГП"У№444

про озувашпуш8частшипершоiс'mтгi20КЦЗУ,с'га'гm40

_ _ `-9пушг1 1 часятш пфшоi.статгi20КЦЗУ,пушш5, 6Порядкуздiйснешя

12. П|юведено об'€кговi треIIування i навчаIIIIя з [штань

цнвшьною захисту

+

навчаш1я населешш дiям уmфвиtlайЁсшуацiях,ПКwNo444

1З. Забезпечення амрiйно+рятувального обслуговування суб' сктiв

господарюваI[ня

14. Забезпечення дотрнманm внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, об.[iку, внкористання та
р€конструкц]i захиснш споруд щ[вiпьного захис'ту

щ- 12 частшш першоi.
+

статтi 20га стапя 133 КЦЗУ

с'ш" 32, пушги 15, 1час.пшипфшоiстапi20
КЦЗУ, наказ МНС №653,пункт24ПКМУ№253/вті]апшчиннiсть)назамiнv1.ЖМУ№138
+

пушг 18 час'шни пфшоiстатh20КЦЗУ,стаг н98кцзу,абзацшостIйпункIу4Порядкус.Iворен яiшористаЁмаmрiальезерві длязапобiган я,лiквiдацi надзвичай1шхиIуаIdйтехноген ог iпрIкрдноюхарактфу"Ёхаслiдкiв,ПКМУ№308втDапшчинIhсть`

врсн(чмз

15. Створено об'скговнй матерiаітьний резерв дjlя запобiгання та
iквiдаI[]i наслiдкiв надзвнчайнш сIIтуацiй

+

на замiнv абзетверт1йпушгу3ПорядкуствореIшя"використашяатерiалыIихрезервiвд]1яапобiган яiлiквiдацi `наслiдкiвнадзвичайшIх

сиIуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'асгi пiдвнщеноi небезпекн автоматIIзованш

стат1`я 53 КЦЗУ

сі]стем раіIIIього виявлення щдзвичайнш ситуащjй та €I[стем
оповiщення та забезпечено "ш працездатнiстъ

+

17. Забезпечено виконання внмог законодавства щодо оноронн
жштч jlюдей на водних об'с[сгах

+

щгнкг 1 . 1 Правил охорони
жггIя Тподеи на водшп[об'еmах

ПОясненш до позначень, внкорнстаних у перелiку пита]][ь
«Таіс»

«ЕН»
«НВ»
«НП»

~ так, виконано, доIримано, вiдповiдас, присугн€;

-нi, не вшонано, не доIримано, не вiфовiдае, вiдсупI€;
-не вимагасIъся вiд суб'mа господарювання (фiзичноГ особи -пiдщисмщ)/Ьб'€кта, що пфевiрясться;
- не перевiрялося на суб'ектi господарюваны Ф фiзично.і. особи -пiдприемщ)/ об'ектi.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

Нормативно-правовнй акг,
ВИМОГИ ЯКОГО ПОРУШеНО

J№
з/п

реквiзи-

норми

(пун-'
статгя)

позначення
НОРМаТИВНО-

детальннй опнс вияIшеного порушення

ПРаВОВОГО

аша

комунАльний зАклАд осв1ти
<дзЕржин1всысА сзш 1-ш

роздiл 111.,п.

ппБу

2.5; п.6.23

дБн в.1.1 7:2016

1.

Не

виконано

стушн1в»

обробля1шя

засобами

вогнез ахисту
дер ев ' яних
елеменгiв
горIщних покриIтiв будiвлi, а Саме: tтУ
будшксж, крiм будuнкiв V ступеня
вогнестiйкостi,
дерев 'янi
елементи

горищних покрuттiв повиннi оброблятися
засобами вогнезсгхисту, якi забезпечують I

шу
п. 8, додаток по зашадам
роздiл VI,
2

освiти

ГШ±Ш!±9З!±§_ЗсЫuсноtефекrпивностi».

Кабiнети закщду не в повнiй мiрi
забезпечено
первишшми засобами
пожежогасiшя, а саме: « ycj буd7.6л7. зсr7сдаd7.б

та установ мають бути забезпеченi
первинними засобам:и пожежогасiння:

2.

вогнегасниками, ящиками з пiском, бочками
з

водою,

покрuвсuіамu

з

негорючого

теп]юізоляціиного мсtтеріалу, пожежнимиI
вiдрами, совков:uми лопатамu, iнш:uм

роздiл V п.

ппБу,-JUтя

Будiвлю не обладнано системою
1кротшожежного захисту (системою
пожежноi. сигналiзацii., системою
передаваш1я пожежних сповiщень,
системою оповiщеIшя щ]о пожежу), а саме:

1.2роздiлVI п. 6

3.

пожежним iнструментом ».

-та
ус-сист"
ЕшчЁшшьЕпж

афiгиуф
зшкр№ю

Будшш, примiщення та споруди повu"нi
обладнуватися системами

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

протипожеэ!сного захисту ».

накmмшсфilиiшщучй15.08.2016№!974,вшскрсIвiюлиф`ущ08вqЁ2016р.заNg12 9у29359

п.7.2. таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.

4.

«Б-1»

(далi - ш1Бупозамадамосвiти)дБнв.2.5-56:2014

розд,л IV п.1.6.

ппБу

Не в1жонано з'€днання жил електрич1ш
проводiв паянням, ощэесува1шям або
затискачами в коридорах та в дитячж

групах будiвлi доппсiльного навчального
зажладу,

а саме.. З'сднання, вiдгсuіуження

та окiнцювання жил проводiв i кабелiв

мають

здiйснюватися

опресування,
5.6.

Роздiл V п,1.2.

ппБу

роздiл VI,
п.6
п.5.1 ; додаток

1п1Бу по

Б, табл. Б1, п.

за

зварювання,

допомогою
паяння

або

затuскачiв.

Будiвля не облашана системою оповiщены

про пожежу та управлiння евакуюва1шям
закладам освiти тIюдеЩ а, саме.. «Будинкu, прuмiщення та
споруди повuннi обладнуватися системсти
дБн в.2.5протипожежного зсгхисту вiдповiдно до
56:2014

5.1роздiл шп.2.22.

дБН

гпшу

В.2.5-56:2014

гшітипожежногозахисту».

«Сuстемu

Будiвлю
не
забезпечено
адресним
вказiвшжом як1й встановлюыься на фасадi
будiвлi або iшIих видних мiсщх з
освiтленням у темшй час доби, а саме:

«Будшш та iншi об'екти мають бути
забезпеченi адресними вказiвнuкат (назва

qулщi, номер будuнку), встановленими на
7.

ст..20

кодекс
1Щ1ЛЬНОГОзахистуукрап=и

фасадах будiвелъ або iншш виднш мiсцях i
освiтлюванu]vш у темний час доби».
Пра1Нвники об' скту не забезпеченi засобами
iндивiдуального захисту.

«порядок
забезпечення
населення i

особового

смаду
невоснiзовагш
формуваш
п.4.3.

засобами
радiацiйного

та хiмiшого
захисту»,

затверджений

Постановою
кабмiну
укра1.- вiд
19.08.2002

№1200
«Правила

тешогешоi.
безпеки у
сферi

щiльного

заисту на
пiдприсмствах,
в органiзацiях,
установах та

на
небезпечЁ

и1`ор1ях» . . .

Перелiк питань щодо здiйснешя контролю за дi]Ё (бездiшьнiстю) посадових осiб,
уповноважених на здiйснешя перевiрки(заповню€тьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб ' ск1а госпо а
JYgз/п

д рювання)Нормативне
Питання, що пiдлягаютъ контроі1ю з боку суб'скга
господарюванняПроIроведеншпланово1.перевiркисуб'скmюсподарюины письмово

1

попереджено не менше нiж за 10 календарних днiв до Н 1ючаткуПосвiдченнянащ>оведешяпфевiркиmслужбовiпа3вiдчешя, що

2

засвiдчують осiб, що 1роводшъ пфевiрку, пред'явленок'

так

нi

4

5

нп
U,

Обгрунтування
частина четвеDта статтi 5 ЗУвiло5квiтш2007тt.N877

частша п'ята елатті 7,стат"10ЗУвiло5квiтш2007D.N877

V

оmю посвідчешя на перевірку наданоп
3

нв

част1ша п'ята статтi 7, абзацитретiй"шостЕйстатгi10ЗУвiдо5юiтш2007D.N877
L,

еред початком здійсненш пкревірки особами, що здійсшоють
пфевірщг внесено запис кро пфевiрку до вiдцовiдного журналусуб'сm1"поддрюванш(зайогоmявностi)ГIiдчаспозап71аново1перевiркиз'ясовуваjшсялшетiпиIашя,

V

необхiднiсть пфевiрки яких с'mла пiдс"вою дн .і-і. здiйсненш. У

посвідченні ш здiйсненш по3аплановоi. пфевiрки зазначено пигання,
що с шдсmвою дгш здiйсненш такоi. перевiрки

V,

частш1а mзаналIIята статгi 4ЗУвiло5квiтш2007D.N877

частнна пеIэша статh 6 ЗУ вiп05квiтня2007D.N877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноr перевiрки
та ск,щденого акга перевiрки
Jчзз/гI

Опис пояснень, зауваmеіш або заперечень

I

I

I
I

I
I
I
I
Цей жг пкрвірки сшадено у двох примірнmх, одш з яшх вручасIъся крівнику (mаснику) суб'€Im юсподарюваш або уIювноmженiй Е"особj,адругй-залшасгьсяворmнiдСНСУкраiни,посадовiособиякоюздiйсшовализахiддержавногона"ду(контролю).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
ПОСадоВi ОСОбИ ОРГаНУ дСНС УКРайИ:

Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС Украiни у днiпропетровськiй областi
майор служби швiльного захис'1у

EiiiE

йко ВалФiй Миколайовщ

(посада)

(пiдшс)

(прiзвище, iм'я m по батьювi)

Посадовi та/або уповновженi особи суб'€кга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

4ё::/

сLе, €сю.е:4,4

(по")

Qй СГ:zС2,Б @#Aсz da

(пiщис)

Примiрник цього акга перевiрш отримано ««д_эf »

{крiзвище, iм'я m по бmковi)

с,4

2018р.:

QфеJаf;

(по-)

(прiзвище, iм'я m по батъковi)

Вizщiтка про вiдмову пiшсання/отр"анш (необхiще Пдкреслиш) посадови[ш та/або уповноважеЁ
особаш суб'€кга господкрюваши цього акта перевiрки
Прнмhm У виmдку наявностi в аIстi вiдомостей, щос7тановлять службову або дфжавну тасмIшцо, йому може бути1рисвосно вiдповiдшй Iриф
секре'гносh або обмеженш достуцу.

11ЕрЕл1к

нормативногправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
ск.щдено перелiк питань щодо проведення перевiрки
ПозначеЁ Нжва нормативно-правового
Затвеlіджено

Jч9

з/п

норма"вно-

правового аша

А

1

1

ama

ВЩЦ НО|)МаТИВНО-

правового аIгга та
назm оргаку
2

дата та номер

нормативно-

правового аігга4

3

Заювн Укрm

1.1

зу № 877

«Про основнi засад1 дqржавною нагляду(конгролю)усферiюсподарськоiдiяльностi»

Закон Укрiни

вiд о5 квiтш 2007 р.Ng877-v

1.2

кцзу

Кодехс Iфiльною захисту Украiни

кодекс

вiд О2 жошш 2012 р.№5403-VI

1.3

зу № 2245

«Про об'ыш підвищеноi. Iюбезпеки»

Закон Украiш

вiд 18 сiчня 2001 р.№2245-ш

зу№2245

1.3

«Прооб'ытипiдвщеноiнеГ:хвфЕн»

Заюн УRраI-ш

«ЩюзагифлюдЁвiдвшивуiонi:н7ючоювішовашя»пq-фк.'

1.4

вiд 18 сiчш 200l р.

н кріни

вiд 14сiчш l998

22.1

ПКМУ № 956
2.2

II
2.з

пiдвщеноГнеб зпешКрк i,.заякш оцjюеIш сцшjРТНкуВ1дкроmднешг[фюдврськодяUшостj"визнач етъся[крiоднчIЬстъздiйснеш1 ановизаходiв ержашоюml"ду(юшрQгIю)усферjmшогеноi.таЁсжноiбезп киТшовепфоженягцювiдомчу1юже нуокрнуПqрядокфушцiонуm дофвЬ1ьноі-пжешоiхниПфрщокiправнmпроЕюдешобв'язюво сграхув&н"Lфiльноі-вiдповizфносгi убtктiвгфпQдарюші запшоду,яmмqю6)"mодiяmпояю"миmав ріяминаоб1с][тжпiдвщснф-еб зпеки,вю1 чаючиIюже овибухонеб зпечнiоб'сг иmоб'снщI`оспдар3ьmдiяльнiсгъшя гможекризвестидоаmрiйеюло1шюiсанi"рно€Ihд"iсшоhчног"Пкрдокзабезп

-№306

у::ГшОmКабlНеТУМmСТРiв
укрЁш

шф№5

еТУ

ТРШ

Пос"ноm Кабiнету Мнiскрiв

укр1-

2.4

ГПСМУ № 564

2.5

п"№1788

у

2_7

пкw№ 1200

ечшяmселняіцраIЬвникiфмуваЕь"спецiалзоmнжслубцивiльноюзахистузаобмиiндвуальногзахисту,I]рша"ирдiцйноmхiмчнорзвiдщоз"ичнгоiхмчноюк]Пqхыiвоб'h"крихтер оiй,янIЬдшmютьпосiйнму"обв'язко унадоювjрнiйосвблуговmнш)ЖkЁИаmРiйНо-рятуЁЕ"иПFю3атвердншперлiкусб'нiвгфпорюваш,mлузейmо[ремнхтфорjй,якiпдшаютьпосiйнмутаобв'язюомуаmрiйнсгятувелшомугванюдогвiнйфовiПпдkствореншiвикорсташм. тiальшхрезфвjдшзапобiгш,jпmдацil-шдзвичайшхсуацiйтехпргГноюiкриоднюхащтч)уmixелдшвПОрядокствреншmвкрнсташмкрiальшхреквiдшзапобiішлmiдрф-mелiдквm

скр1в
ку

mстрLв

П-оmКабiнкрМнiстрiвукр_-"mнонКабiшкрМнiстрiвукраi-ПсхЁоmКабiпетуМ[Ьстрiв

вiд о9 сiчня

вiд 17 лв1д 16 л-оmд?2002р.№1788

вiд 19 сфпня2002р.№1200

-№1214

тив чшшсmнЁЕамiщ-№763

від о4 сфпш2000р.№12]4вjд26жо-

укр1-Пос"оm Кабiнету Мiнiстрiвухр8шПосmноmКабiнетуМi[Ьскрjвукр-ш

2.8

;#29jzююю2o]2р.№

2014 р. № 5

m

УкрiЕш

2_6

вiдl|лшш

Еь1

2016 р. № 763

ГПСw № 308тшч стъЕiзамiщ-№775
ід 29 6крш 2001 р. №08д30вфесш2015р.№5

2.9

ПКМУ№443

2.10

ГПСw № 444

2.]]

ГПСМУ № 787

2_]22.]з

1-№253:,,;:,=.2,'.,

дзвшайн с ащйПфтохпiдюговшдодiйзакрmmчеЁmшв mн яmсшцивiльноюзахиПqрядокздiйснен яшвчаш сх#1сн ядiямшвйIшх
Псmанои ЮLбiнегу Мнiоцhв вiд26чфвняУiш201З.№443ШmаноmКабiнкуМнiстрiввiд26чфвшЁЁШоmКабiнекуШmскрiвв:g9=О№ВТg

дзша с а1щхПОрядокутвореш,завфшта фуныdiньIщвiльноюзан
'

Порядоквикорио1ащзашсшспорудшвільноюзахисгу(пивiльноiобкрни)д!шюсподаFх;ьких,куг1ьтуршхmпобутовнхIютребПорядокстворенш,утримашфондузашсшхс11орудцивiIшогозахисту"ы3деншйого блiПсLпожешс

У

]ш

gFLшоmкабшетуМПстрjв

201З.№787

2Ё§5рЖ5Т§FшоmКабiНеГУМmСТРlВ3];д];°рЁзЕ

Ё±г-№ 138гпсму№11

2_14

пкw№6

про дшDг дфжавну сист"уцивiльногозахищюm''.

ПскmноmКабiнетуМнiстрiвуIш

вiд о9 сiчш20]4.№1]

твфджеш1я пфеjlщr об ыIщ щоmлежа'Iъсуб'ск.mмюс1юдарюЕшщIТрфктунн яякихздiйсЁгьсяз

П-оmЮбiнкрМнiкрiвукрiш

вiд о9 сiчш2014р.№6

урахувашям вимог iнженфноJюхнiчшжзаходiвцивiльногозахифокташ'2.15

ПКМУ№ 729

П

ЁЕйЁ-i=йщ±mщт:Ёдi=праIфниhв крофесiйних аmрiйно-6
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