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дснс укрАШи

ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕШОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1.ни у днiпропетровськiй областi)

вул. Строменко, 3, смт. Солоне,

обл., 52400, тел.:(05669) 2-16-43

Акт№iс)
складений за результатами проведення планово.1. (позапланово.1) перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки

ЕЕшЕЕНЕЕЁшщЁlЕЕЕНнШЁЁЁЁЕЁщЕЁНШШFЁЁЁ]ЕЁЁЕнNшЕГЦЁЕ"ЕГЁЁT
jК=[:'="а;-`,:t=[-hСйС::Tиu:':`:'±``:=О==-чgе±,.-`:`::[би=8±Ё;;i=ИНИ-бu""
або ресстра1Нйй нощt облiковоi. картки гшатника податкiв фiзичноi. особи - пiдприсмця, або скрiя та
нf)мер паспорта (для фiзични осiб, якi через сво.і. релiгiйId переконаш1я в установленому порядку
відмови]шся від прийшття ре€страцiйного номфа облiковоl. картки 1шатЁа податкiв та повiдомшIи про
це вiдювiдний контролююч1й орган) П±±i_пропетDовська область` Солошнський район. с. Вiйськове.
втл. Хомутини. будинок 1 тел.
(мiсцезнаюджсння/мiсце гіроmlвання с)б'скга юсподарювання, номер "ефону, фаюута адреса еjlекIронноi пошти )

НЁЕННМН ПLЕШ Е]Ы

МШпiЁщШ,"|immmi"шiнiнНЁЫЕ*mЁГjiыiШЁiiШй ЕШ ЯLЕННЕГlmшЕ ш =L

Ступiнь ризику суб'€кта господарюваш1я з урахувашям значенш крийнятного ризику вiд гроваджешя
господарсько1. дiяльностi у сферi техногешоi. та пожежноi. безпеки

Строк проведення перевiрки
Початок перевiрки

Завершенш перевiрки

01

06

2018

08

05

06

число

2018

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

I12]години

Особи, якi беруть участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраНш або Ш. територiального органу:
€f!о2лонянсъкі!й районн.m сеюпор (далi Солонянсьюm РС_) Г6ловт;ого уііірq_щiж держсюно[ слvж$и УкFю[ни з
іавлiння
ц_gдзвuчайних сит
овськiй областi 'да]й - Головного
(найменувжш органу дСНС Укрш-ни)

Г_о_лQвнuйiнспекторСолонянськогоРСГоловногоуправлiнняЁойкоВсuіеі]iй__Мuколайович
(посада, прiзвIще, iм'я та по батыовi)

Ё°uтс.Ё~%±.т±_8.о±±~±i3±_°Ё±с_уб`стЁЁщиЕв<3вщю]&Ё§Ё"#ьB%АСж:s±ЕЁБЗЗЁЕ:s=З:±:З=Е±±3±Ё8#РН"еЦЪ
1_=_111 СТУПЕНЮ » СОЛОНЯНСЬКО.1 РАй11ЕРЖАНМ1Н1СТРА1111-МАКСИМЕН_КО Н.В.
кретi особи:
(посада, прiзвище, iм'я тв по батьковi)

данi про оста нню перевiі]ку:

Планова
v' не було взагалi

Позашанова

П не було взагалi
/ була у перiод з о6.11.2017р. по 10.11.2017р.

Акт перевiрки вiд 10.11.2017 р . №52

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

.20щ. №

11ЕрЕл1к питАнь щодо 11ровЕщння пЕрЕв1рки
JYgз/п

Питання, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв

ш

НормативнеОбгрунтування

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

Наявнiстъ на об'сктi розпорядчих документiв та iнформацiйшх покажчикiв з
Iшmнь пожежно1 безпеки

1.2

На пiдкри€мстві створено СПБ

1.з

1.4

+

Шi±=Ш±2Н, 10 Dозді]Iv II П||БУ

На пiдпри"ствi створено добровiлщr пожежну охорону та утворено пожежнорятунльний пiдроздiл
Забезпечення вивчення правил пожежноi. безпеш m проведены виховноi
роботи, спрямоmноi. на запобimны 11ожежам

mгннг 14 Dозпiлv П ПГШУ

+

пvнкт 12 Dозпiлv 11 ПГБУ

+

2. У будiвництвi та m виробництвi застосовуються матерiалн т

речовіши з визначеними покаэнI]камI[ щодо пожежно.і. небезпекн
З. Забезпечено дотрнмання працiвниками об'€кга встаIIовленого
протипожежного режиму

+

пvlшги 17 - 19 DознілV 11 П1ШУ

пункг 9 роздiщr 11 ППБУ

+
+

п`гнкт 11 Dозлiлv П ППБУ

4. Наявнiсть деIсларац1~]. вiдповiдностi матерiально-тешiчно.і. базII

суб'€вгга господарювання вимогам законодавства з питан
пожежно.і. без пекII
5. Проведено iнструктажi та проЕодження навчання з питань
пожежн о.і. без пеки

+

6. Забезпечено протипожежний стан утриманIIя територі~].

+

+

щ±!±!§1!±2, 4, 5 статгi 57 КПзу

!D:!I!!I!!I±, 1€, 2QJ2gзЕiд]!II
111 шY

п`.нкти 1.1 -і.21 г.т1ави 1 Dоз

7. Забезпечено протипожежний стан утрIIмання будiвель,прI"iщеньтаспоруд
8. Забезпсчено протипожежний стан утримаI]ня шj[яхiв евакуац]i i
вIIходiв

jl`'

1п пгп5у
пvжги 2 1 - 2 22 гhави 2 Dозділ`'
п1 I_п1Бу

+

п\.нк'1`и 2.23 -2.37 глави 2

+

Iюзhлv П1 1ПШУ

9. Стан утримання iнженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ЕлекIроустановки

(можлшiсть

ix

застосувашя,

монтаж,

наладFа

m

експлуатацiя) вiдIовiдють вимоmм норматившх документiв
Системи оmленш " тешIовi мережi вiдповiдають протипожежним вимоIuм
стандартiв, будiвелышх норм та iших норматшшх актiв
Системи вентиля" i кондщiонуmшя повiтря вiдIовiдають протипожежн"

вимо" норм

Газове обладнашя вiдповiда€ Iротипожежним вимо1" норм

п`'нкти 1.1 -1.24 глави 1 тtоз,іiлv

+

IV ппБу
IIvгшги 2. ] -2.18 гjіави 2 Dозпiлv

+

IV ппБу
пvнкти 2. I 8 -2.27 глави 2
tхtзлілv IV ПГШУ

+

mтlжти 4. і -4.4 г,тави 4 Dозпі.тп'IV1п1Бу

+

Системи каmлiзацil та смiтт€видалення вiдIIовiдають та експлуатуються

вiддовiдно до в"ог протшожежних норм

пvнкти З.1 -З.5 г.іави 3 Dознілv

+

IV 1п1Бу

10. Наявнiсть та утримання автоматичнш систем протипожежного зашIсту, засобiв зв'язку
Будiвлi,

примiщення

та

споруди

обладнанi

автоматичними

системами

проти1южежного захис'1у (системами пожежно1 сшч1алізащ1, автоматичш"и
10.1

10.2

системаьш пожежоmсiння, системами оповiщены 1ро пожежу та управлiння
еmкуюиIшям людей, системами 1ротидимного 3ахис'1у, системами
централізоmною пожежного спостереження) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку
вiдювiдно до чиш1их норматшно-цравових актiв
АСП} обслуговуються вiдцовiдllо до в"ог нормативно-правових акhв.

Lі\гнкти 1.1 -1.6 і`jіави 1 tэоздijlv

+

V ш1Бу

п`JIжт 1.4 глави 1 Dознілv V1шу

+

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Сиогеми зовнiшЕьою протипожежного водопостачання, насоснi сmнцil
вiдIювiдають та експлуатуються вiдповiдно до протипожежних вимог
Улашуваны m утримаш1я внутрiшшого 11ротипожежного водогону, кiлькiсть

+

вводiв у будiвлю, витрати води на внутрiшн€ пожежоmсiшя та кiлькiс'Iъ

+

щ[±цщ±2l 2.3 глави 2 г>озпiл\. V

1пшу

пvнкт 2.2 глави 2 Dозл],тпr Vгпшу

скрумш вiд пожеж1шх кранiв вiдовiда€ вимогам будівелышх норм
п\'іжт 7 Dозлілv 1, піінкт 12рgзд!щЩ,п`-нкти3.1-3.26г.чави3Dозпijп'VППБУ,

12. Наявнiсг[ъ та утримання пiдроздiлiв добровiльно.Ь вiдомчо.і. т

мiсцево.]. пожежно.і. охорони, пожежно.і. технiки та первинни

+

засобiв пожежогасiнI]я

1З. дотрI[мання вимог пожежноi безпеки пiд час збирання,
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

с'гатті 61 - 63 КПЗУ
ггі7нкти 8.1.1 -8.5. ] 8

+

НАIПS В.01.057-2006/200

14. дотримання вI"ог пожежно.і. безпеки пiд час проведеI[ня
вогневIIх, фарбуваjlьнш та будiвеjlьно-монтажнш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвшIфо, реконструкцiя, пересюнащеши, рестакра1$я m Е"пi"ьний
монг кримiщеш,, будIшкiв, спфуд здiйсшоються на пiдставi кроектноi
докуменmцil, яка затвфджена у встаношеному порядку
Заходи пожежно.1 безпеки при пiдготовцi та проведешi зварювальних та iшнх

вогневих робiт вiдповi дають в"огам нормат1шни докуменгiв
Заходи пожежноi. безпеки гри пiдютовці m кроведешh фарбувалышх робiт

вiдповiдають вимогам норматmних документiв

+

пvнкт 2 1 Dозпiлv П П1ШУ

+

IпJнкти 1.1 - 1.5 г.т1ави 1 Dозліл`'

+

Заходи пожежноi безпеки 1ри підгсуI`овцi m проведенш робот з мастиками,
14.4

меями та iшпими подiбш"и юрюч"и речовинами й матфiалами вiдповiдають

1=ЮЗЛ1і.1 VII ППБУ

+

+

VII ппБу
п`шкти 2.1 -2.28 г,іави 2 Dозпіл`'

vll п11Бу
іIvlmи З.1 -3.9 і`.tіави 3 DоздijlvVIIп1шу

внмоmм нормапшних докуменhв

Заходи пожежноi безпеки I1ри пiдготовцi та проведеIшi будiвельно-монmжних

робiт вiдповіфю'Iъ внмопм нормативних документiв

+

Заходи пожежноi безпеки у кроешнiй докумен"цii. щодо застосуmны
пожежно-технiчноi. класифiкащi вiдповiдають вимоmм норматившх

тгvнкти 4.1 -4.48 глави 4 DознLтv

VII ш1Бу

пушг 2

час'ги1ш

першоi`

статh 67 КЦЗУ,
пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (втDатmчиннiсть)назамiнvдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

докренпв
+

14.5.1

аходи пожежно.і. безпеки у проектнiй докуменmlhl. щодо обмеження

1Iункг 2 час.шш пФшоi.

Iюширешя пожежi мiж будшаьш вiдювiд?ють вимоmм нормативних
докумеmв

статh 67 КЦЗУ,

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 ативч-сть\назамiшпункги5,1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1` безпеки у проектшй докумешаIh.I щодо обмежешя
поширешя пожежi в будинках вiддовiдають вимоmм нормативних
документів

пункг

2

час'гиш1

першоi.

статh 67 КЦЗУ,

пушги 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (втDаmч-сть\назамiшщішIи6.1-6.45дБНВ.1,1-7:2016
+

14.5.3

14.5

3аходи пожежноi безпеки у проектнiй документацii. щодо забезпеченш
безпечноi еmкуаціi. jlюдей вiдповiдають вимоmм норматmшх

пункг 2 частини

докумеmв

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /втDчиннiсть\назамiнvпуш1и7.1.1-7.3.35дБНв,1.1-7:2016

першоi.

статгi 67 КЦЗУ, `

+

14.5.4

Заходи пожежно'і' безпеки у проекшiй документацii. щодо забезпечення
mсiнш шожежi та 1роведешя пожежно-рятувалышх робiт вiдlювiдають

щrнкт 2 часгш1и

пфшо1.

статгi 67 КЦЗУ,

вимоmм норматившх документів

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втіэативчиннiсть`назамiнvпунк1и8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежно1 безпеки у проектшй докумеЕmцii. щодо основшгх
iнженфно-технiчIшх засобiв захисту вiд пожежі вiдповiдаютъ вимог"

пужг 2 час'пш1 першоi
статгi 67 КЦЗУ,

нормативних донумешів

пуЁи 7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (втIэативчиннiсть`назамінvщінк1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисIу
населення і терито|]іи вщ надзвичаиних ситуаціи
пуЁ 1 - 4 Пкрелiкуоб'hв,щоналежатьсуб'ектамгосподарюван я,1роектуван я кихздiйснюеIъсязурахуван ямвимогiюкенерно-технiчнихаходiвцивijъногоахисту,ПКМУ№6,

1. Внконанш внмог iнженерно-технiчнш заходiв на об'сктах.
проеIггува[[ня якш здiйснюс[ъся з ура1уванням iнженернотехнiчнш заzодiв цивhьного загисту

+

пiдпушг 1.9 дБН В.1.242006

пуIш 3 ПфядкуiдешифiкаIhi.таоблiкуоб'ектiвпiцщеноi.небезпекиПКМУ№956

2. Проведено iдентифiкацiю об'сЕгга пiдвIщеноi t[ебезпенн

+

пу1ш 9 частшш першоi.атгi20КЦЗУ,Порядокекларува-безпешобmвпiдвIщеIюIнебезпекиПКМУ№956

З. Здiйснено декmрування безпекн об'ыггjв пjдвищеноi небезпекн

+

пункт 1 Пощдку проведешяобов'язковогострахуЕшшцЕпhноi

4. Провсцено обов'язковою стракранIIя цивПьноТ
вщповідал ьностi суб'€ктiв господарювання

+

вiдповiдагIьностi, ПКМУ №1788'щ-г4.9.5птБ

пуш 1 О часгЁ першо.і.с"тh20,пункт2часЁпфшоi.статгi130КЦЗУста`пя11ЗУ№2245

5. Розроблено планiв j[окалiзаціi та лiквiдацН наслiдкiв аварiй наоб'скгахпiдвищеноrнебезпеки
+

6. Забезпечено працiвннкiв об'свгm засобамн колек"вI]Ого та
iщивjдуального зашсту

7. Розмiщено iнформацiю про загоди безпекн та вiдповiдну
повед]нку населення у разI виннкнення аварі~].

пуш 2 часЁ пфшоi.

+

стапі 20 КЦЗУ, ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБпу1ш3часгЁпершо.і.

+

статгi 20 КЦЗУ

nym 4 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,час`гша 9сгатгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпеченm евакуацiйнш заLодiв

+

9. Створено об'скговi формування цивij[ьного запюту та необхiдну

пуЕш 5 часггЁ першо.і.
статгi 20,ста" 26КЦЗУ,nym3ПКМУNg787nyIm6часггЕшпфшоi

j]я ~ш Функцiонування матсрiаjтьно-технiчну базу, забезпечено

+

готовнiсr[ъ такш формувань до дiй за пріIзначенням
10. Створено дIIспелчсрсыgг службу на об'€ктi пiдвнщеноТ

небgIпеки

+

статh 20 КЦЗУ, додаток 1 доМетодЁпрошозЕйLЕш
упу1ш8часгп шпершоiстатгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивhьIіого зашсту, у
тому чіIслI 1IравI[і1ам тешогенноi безпеки

+

кцзу, -у№443ПКМУ № 444
пунm 1 і чаегЁ пфшоiстаттi20КЦЗУ,пунк.ти5, 6ПорядкуздiйснеЁ

]2. П|)ОвсдеIIО об'скговi тр€нуваіIня j навчання з mпань
ЦИВLJIЬНОГО ЗаХИСТУ

+

навчаIшя населенш дiям унадзвичайЁсшуацiях,ПКМУNg444nym12частЕштюршо.і.

1З. Заб®печення аварiйногрятувального обслуговування суб'mгiв

г"подарIовання

+

статгi 20га статгя 133 КЦЗУ

стапя 32, пунк1и 15, 1часгинипфшоi.статтi20

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створені]я, зберimння, утримаflня, облiку, використання та
рекоIIструк1[і-]. захиснш споруд цIIвhьного захисту

КЦЗУ, Ё МНС №653,пункг24ПКМУ№253(втDативчиннiсть`назамiнvПКМУ№138
+

пункг 18 частин пкршоi.стат i20КЦЗУ,статш98кцзу,абзацшостIйщшг у4Порядкустворен яiвикористан яматерiальрезервi длязапобiган я,лiквiдацi надзвичайнихитуацiйтехноген ог iприродЕю характкруmГхнаслiдкiв,ПКМУNg308втDативчин iсть\

15. СтвоЕіено об'скговий матерiаjlьний резерв дjlя запобiгання та
iквiдац]i IIаслiдкiв надзвнчайIIш сIIтуацiй

с(мзн
+

на
замiнv
абза
етвертий щ7шгу 3 Порядкус1воренняmвшюристанняатерiаjшшжрезфвiвдляапобiганняiлiквiдацii.аслiдкiвнадзвичай1шх

ситуацiй ПКМУ 775
ста" 53 КЦЗУ

16. Впроваджено m Об'€кгi пiдвищено.]. небезпекI[ автоматIIзованш
снстем раннього виявленш надзЕшчайнш ситуацiй та систем
оповiщення та забезпечено ~ш працездатнiстъ

+

пункт 1 . 1 Правил охорониж1гггяjподейнаводнихоб'mах

17. Забсзпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
жнття .1юдей на воднIп об'€кгах

+

Пояснення до позначень, використанш у перелiку питаш
«Таю>
«Нi»
«НВ»
«НП»

-так, виконано, до'Iримано, вiдповiдае, присутн€;
-нi, не вшсонано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутне;
-не вимагаеIъся вiд суб'агга господарювашя (фiзшноI особи -пiдпри€мця)/Об'екI`а, що пкревiрясгъся;
- не пФевiрягюся на суб'екгi господарювання Ф фiзичноi. особи -пiдприсмця)/ об'еюi.

опис виявлЕних порушЕнь

Jчgз/п

НОрмативно-правовIй акг, вимоги
якого порушено
позначеннянормативно-правовогоama

реквiзити норми(пункг,стапя)

деталышй опис виявленого порушення

комунАлы1ий зАклдд осв1ти
«В1йСЬКОВА ЗАГАЛЬНООСВ1ТНЯ ШКОЛА 1-

гшу

РОздiл V п.2.1,
1.

1п1Бу

роздiл VI'

п. 8, додаток 2

по закладам
освiти

111 ступЕню»
Вiдсу'гнiй зовнiшнiй протипожежшй резервуар, а
саме.. «Пожежнi резервуари повuннi бути справними
i утримуватися таким чuном, щоб забезпечити
безперешкодний
забiр
води
поже жними
автомобiлями».
Кабiне'Iи заклацу не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «Усj.
будiвлi закладiв та установ мають бути забезпеченl

первинними
зас обами
пожежогас iння :
вогнегаснuками, ящuка]ш з пiском, бочк:ами з водою,

2.

покрuвсuіамu
матерiсuіу,

з
негорючого
теплоiзоляцiйного
пожежними
в1драми,
совков:ими

лопатами, iншuм пожежним iнструментом ».
Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi(А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.(б-1»

ш1Бу,щхшши

Будiвлю не обладнано системою щэоти1южежного

п-'б-

захис'1у (системою пожежноi. сигналiзацii., системою

оповiщення щ]о пожежу), а саме : Буdzt#кзf,

зпсщЬтаусшm

примiщення та споруди повuннi обладнуватися
системами протитожежного зсжисту вiдповiдно до

уф-.сх-iнкруф15.08Ю16№974,вкф.уф08щх"2016р.заNg12 9у"59(далi-1п1Бупозашадамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

дБНВ.2.5-56:2014«Системипротuпожежного
зсшсту».

JUтя

сЕmшсh

3.

передавання пожежних сповiщень, системою

4.

Роздiл IV п. 1,6.

шу

Не виконано з'€днання жил електричних проводiв
паяЕшям, опресуванням або затискачами в коридорах
та в ди1ячш 1рупах будiвлi дошкiльного навчального
эакпаду>

5.6.7.8.

ппБу

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5.1 ; додаток Б,

а, саме..

З'€днання,

вiдгсUіуження

та

окііщювання эIсил проводiв i кабелiв мають
здiйснюватися
за
допомогою
опресування,
зварювання, пая:ння або затuскачiв.Будiвлянеоблашанасистемою оповiщення про

ППБУ по закладам пожещr та управлiння евакуюванням людей, а саме:
освiти

дБН В.2.5-56:2014шукодекс

табл. Б1, п. 5.1РоздiлП1п.2.22.ст..20п.4.3.РоздiлШп.2.31.

<d5удинкu,

обладнуватися

прuмiщення

та

системами

споруди

повuннl

протипожежного

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

пЁртuпожежногозахисту».
Будiвjпо не забезпечено адресним вказiвником який
встановшоеться на фасадi будiвлi або iнших видних
місцях з освiтленням у темшй час доби, а саме:
«Будинки та iншi об'€кти мають бути забезпеченi
адресними вказiвникамu (назва вулщi, номер
будинку), встановленими на фасадсDс будiвелъ або

iншх видних мiсцях i освiтлюванuми у темний час
доби».

Працiвшжи об'ск1у не
гцшільногзахистуУкраШи(шорядкзабепчняаселняiосбвогсмадунево iзваЁформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзахисту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкраi.нивд19.0820Ngl20«Правилтехног і.безпкиусферiцивльногзахистунапiдщ]и€мствах,органiзцях,установхтан ебзпчнихтериоiяхпБу iщивiкуального захисту.

Роздiл Ш п.9

1птБу

по зашадам
освiти

забезпеченi

засобами

Шляхи евакуацil не забезпеченi евакуацiйним
освiтленням. СвiтилыIики евакуацiйного освiтлення
повиннi вмикатися з настанням сутiнкiв у разi
перебування в будинку тподей, а саме: {тСюЭобz.

тiтіш, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi сходu,
коридорu, проходи та iншi иL]іjжи евакуацi.t мають
бути
забезпеченi
евакуацiйнuм
освiтленнjш.
Свiтильнuки евакуацiйного освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi_ перебування в

будинку людей».
9.

Роздiл П1.,п. 2.5;

гп1Бу

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

дерев'яних елементiв гор1шц1их покритhв будiвлi, а
Саме.. «У будuнксж, крiм будuнкiв V ступеня
вогнестiйкостi, дерев'янi елементи горищних

покритт iв

повинн i

оброблятися

засобсIмu

вогнезахисту, якi забезпечують I групу вогнезсжuсно.[

ефетuвностi».

Перелiк питань щодо здiйсненш контролю за дi"и (бездiшьнiстю) посадових осiб,

уповноваженш на здiйснешя перевiрш

(заповнюсться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
JYg

Питання, що пiдлягаютъ контролIО з боку СУб'аГга

господарювання

з/п

тж

нi

нп

нв

Про 1роведенш Iшановоi перевiрки суб'сmа господарюmшя письмово
1

„

1юпетх3джено не менше ніж за 1О календарних днів до .і-і` початку

Посвiдченш m проведення пфевiрки та службовi посвiдчешя, що
2

засвiдчуюIъ осiб, що кроводять перевiрку, пред'явлено

l/

Копiю посвiдчешя на перевiрвgг надано

5

частина че'гвеDта статп 5 ЗУ

вiп о5 квiтш 2007 D. N 877
частша п'ята статтi 7 стаття
1О ЗУ вiн о5 квiтня 2007 D. N877

частина п'ята статu 7, абзацитретiйташосп1й!2вашiJ4ЁiСвiпо5квiтш2007D.N877

3

4

Нормативне
обГрунтуmння

L/

ПеЕх3д початком здiйсненш пфевiрки особами, що здiйснюють
перевiрку внесено запис кро перевiрку до вiдIовiдюго журналу
суб'с" гфподарюваны (за його наявностi)
Пiд час позаплановоi. пфевiрки з`ясовувалиы лше тi пигаIшя,

частина пванад11ята статті 4ЗУвiло5квiтня2007D.N877

L,

необхiднiсть пкревiрки яких стша пiдс"вою для і~f здiйснеЕшя. У

посвiдчешЬ m здiйсненш поmшановоi' пфевiрки зазначено пиганш,

частина пеюша статп 6 ЗУ вi.гI

V,

05 квiтIш 2007 D. N 877

що € пiдставою дпя здiйснены такоi. перевiрки

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.1. перевiрки
та складеного акта перевірки
Jчgэ/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I
I
I

Цей am пфевiрки сшадено у двох щ>имiрншах, одIш з яких вручас1ъся кфiвнику (власнику) суб'снm гфподарюmнн або уповноmженiй н"особi,адругий-залшастьсяворганiдСНСУкраiни,посадовiособиякогоздiйсшовализахiддержавноюнагляду(кошроjш>).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
Посадовi Особи органу дСНС УкраШи:
Г`оловшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС Украi.ни у днiпропе`Iровськiй областi
майор служби Iшiльпого захисту

ойко В алеDiй

(пФаm)

(пiдпис)

:,_-'

олайович

(прiзвище, iм'я m Iю батысовi)

Посадовi та/або уповноmжснi Особи суб'скга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

ЁЕtЁойжАНзО±О#Жьl"
шксшА» солонянсько1

'_/L±-_:

РАй7ТF,РЖАдМШСТРАIШ

Максименко Н. В.
(крiзвище, iм'я т8 по батьковi)

(пск")

примfрник цього а]гга перевЁрки отримано «24:>

2018р.:

8ЕгБ#Р«Ё?йЕАНзО±Оfi#fg#вlтня
ЁЕ#лЕЁ'igЕg€:€ьFjiЁ

і Максименко Н.В.
(пдзвище, iм'я та т[о батжовi)

(посада)

Вiдмiткапровi"овупiщисанш/ЬтримаIшя(необхiщепiдкреслиги)посадов"ита/абоуповноважеЁи
особами суб'€кта господарюванш цього акIа пкревiрш

прнмi- У в1шадку наявностi в актi вiдомос'гей, що с"новшть скужбовуабо державну тасмнщо, йому МОже бути крИсво€новiдповiдний 1риф

секрс7гностi або обмеження доступу.

пЕрЕш

Jчg

з/п

нормативно-правових актiв та норматнвних документiв, вiдповiдно до якш
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки
Позначення
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноama
вид нормативнодата та номер
правового акта
правового аIгга та
нормативноназва органу

А

2

1

правового акга4

3

Заfюш Украm

1

IJ

зу № 877

«Про основнi засади дфжавЕюго mгшду(контролю)усфкрiгосподарськоiдiшьносh»

ЗаконУкраі~ш

вiд О5 квiтш 2007 р.№877-V

].2

к1ру

КОдекс цmiльною захис`гу УкраШи

кодекс

вiд о2 жовтш 20 1 2 р.№5403-VI

1.3

зу № 2245

«Про об'скги пiдрищеноi небезпеки»

Закон Укрiш

вiд 18 сiчы 20О1 р.№2245-1п

1.4

зу№ 15/98

«Про захисrг людиш вiд впшщг iонiзуючого
ви1крмінюваIшя»

ЗаконУкр~ш

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15/98-вр

Пmанавн Кабiнету Мiнiсттtiв Украhн1"У№956Порядокiденгифiкацii.таоблiщоб'€кhвПосIаноmКабiнегу Мiнiстрiв

2

вiд 11 лшш

2.1

2.2

2.3

IШМУ№306

г-№5

2.4

1-№564

2.5

1- Ng 1 788

шдIщеноi небезпеки
КркрiL за жими оцiіIюсгься фш

2.7

ГПСw Ng 1 200

-№12]4

(вт"тив чиннiсть`ЕвJ=1-№763

2_8

2002 р. № 956вiд29тmтого 2012 р. №

ризищг від 1ронджешш господарськоідiяльностi"визначасгъсяперiодIшнiстъздiйснеIшяшановихзаходiвдернавноюнапIяду(ко1ггролю)усферiтехногешоi"пожежно1безпеm

унраi-

Тшове положеЕш 1ро вiдомчу пожежну

ПосгIанова Кабiнету Мiнiстрiв

вiд о9 сiчня
2014 р-№ 5

Порядок функцiонуmшн добровiльноi
пожежноi охорони

Постанова Кабiнglу Мiнiскрiв
украi`ш
ПооIаIюва Кабiнgгу Мiнiстрiв

вiд 1 7 лшпш

окрну

ПОрядок i правигіа провед€ння обов'язювого

сграхуванш Iшіjшноі відпов ідалыіосm суб'сIпiвI"подарюваншзашкоду,якамспкебугизаподiянапожеmмиmаваріяъfн аоб'сіmхпjдвищеноjнебелеIщвкшочаючипожежовибухонебезпечнiоб'с'mlтаоб'ск'щюсподарсшадiя]іьнiстьнаяш може1ризвес"доаварiйеколоhчноюiсанmрноспiдемiолоIiчногожтюпетщ

2.6

укрifтн

Пос"ноm Кабiшгу Мiнiстрiв

укрi-

уф'-

306

2013 р. № 564
вiд 16 листопада
2002 р. № 1 788

Порядок забезпеченш населешя i
пращвшкiв формуваш, m спецiалiзованихслужбцивijlьноюзахистузасобамиiндивiдуальноюзахисту,припад?мирадiацiШоi"хiмiчноiрозвiдки,дозI"етршноюiхiмiчног`оконIрQлю

ПоGIаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

укрi-

вiд 19 серпш
2002 р, № ]200

Пчхзпiк об'€кпв " окремих тернторiй, якi
mдпяmютъ постiйному та обов'язковому надоговiрнiйфновiобслуговуин юдкржавнимиаварiйно-рпувальн"ислужбамиПрозатвершешяперелiкусуб'€япiвюсподр юmшIя,галузейтаокремихткриторiй,якiп д7Iягаютьпосгiйномутаобов'язковомуакрiйно-рятувальномуобслуговуван юнадоговiрнiйосновi

Пос`1анова Кабiнеяу Мiнiстрiв
украi-Посmнова Кабiнсггу Мiнiстрiв

вiд о4 серпня

украiш

2016 р. № 763

Пос1анова Кабiнецг Мнiкрiв

вiд 29 берсзня 2фі р. №

г-№308

Пщдок сфQрення i вшфисташя

(Еггtmпв чиннiсть`назамiнv

матщьЕшх резервів для запобimшIя,лiюiдаIhiнадзвшайнихситуацiйтехногенногоi1р1родногохаракрута 1хнаслiдкiв

укра'пш

2000 р. № 1214вiд26жовтш

308

-№775
2_9

m"№443

Порядок створены та внкорнсташмакрiалышхрезервiвдшзапобiгашя ijhlсвiдаIhimслiд]dвнадзвичайннхсщmцiй

Посmноm Кабiнегу Мjнiстрiв
украiни

вiд 30 вкрш 2015 р. №

Пщдок пiдг-вки до дiй за Iршmчснням

Постанова

Кабiшту

Мнiскрiв

вiд 26 чфвш

Пос'mнова

Кабiнgгу

МIhстрiв

ОрmЕhв ушщшiнш та сил щшiльною захис7гу
2.10

2-п
2.]2

2.13

2.14

2.15

2.]6

2.17

2_18

Порядок утвореш, завдвнш m фушцi-

украi-

2013 р, № 443
вiд 26 червня
2013 р. № 444

Посmноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд О9 жовтш

фОРМУmНЬ ЦИВiЛЬНОГО ЗаШСТУ

Порядок викорисmш захнсшх спфуд
щвшьною захисту (щвjjlьноi оборош) дшюсподарськmькультуршхmпобутовихпотребПощдохстворенш,утршашфощу

украilш
Постанова Кабiнglу Мiнiстрiв
украi'-Посгmноm Кабiнету Мiнiстрiв

2013 р. № 787

2009 р. № 253вiд]Обфс-

захmннх споруд цIшiльною захисту mЕюденшйоюоблiку

укрi-

2017 р. № ]38

Погюжены Ipo €дIшу дЕржавщг сисгему
цивiльного захисw
Iфо заткрдження пфетIiку об'сктiв, що
шежатъ суб' сmм господарюванш,проекгуваншякихздiйснюстьсязурахувашяывимогiшенфно-техIЬчшпсзаходiвцивiльногозахисггу

Пос"нова Кабiнегу Мнiстрiв

вiд о9 сiчш

ГПСw№444

Порядох здiйсненш навчання населешя дi"

1-№787
1-№253

у надзвичайних сиI]rаIЬях

fЁm чиннiсть1ЕаJ=1-№138

шсw Ng 1 1

пкh" № 6

1-№729
гп" № 841

1-№440
г-№819

вiд о9 сiчш
2014 р. № 6

ПОрндок орпінiзацii та провед€нш
щюфесiйноi IIi д"овки, пiдвщеншнвалiфiкацi.IосновнпхпращвникiвпрофесiйЁаварiйно-fиггушьнихслужб

Посmноm Кабiнелу Мiнiстрiв
укра-1--

2013 р. № 729

Про затвфjщешш Порядку проведенш
еващrаIdl" у разi за1рози вшишенш абовишшеншшдзвичайнихсиуацiйтехногенноIt>mприродноюхаракI`кру

Поеmнои Кабiнсту Мiнiстрiв
унра1--

вiд 30 жоыш 20] 3 р, №

ПщдоЕ поданш i рескрцii дешшрацii

Посmнова Кабiнt7ту Мiнiстрiв

вiд о5 чфвm 2013 р. №

вiдцовiдностi матфiаjшоrгехнiчноI базису6'cmaюсподарюmншвимогвмзаконодавстъаз1шгаш,пожежноiбезпеки

укрm

Пщдок проведешя mвчанш ткрiвного

Поста1юва Кабilюгу Мiнiкрiв

з.4

укрm

вiд о2 жоыш

841

440

вiд 23 жошш 2013 р.

№819

Iншi нормятшво-пі.авовi акш m норматшшi до]qгменш

НАГШ Б.03 .001 -2004

Тшовi нормн шежностi воIнеmсшпdв

/ы"тив чиннiсть`

3.з

2014 р. № 11

уЕраi-

з

3.2

укщiш

вiд 25 березш

Пос1анова Кабiнсггу Мiнiстрiв

снладу m фахiвцiв, дiяльнiсгь я1сих пов'язаназфганiзацiсюiздiйсненнямзаходiвзшmньцивiльногозахисту

3.1

укщiш

775

Шmз ШС УкраIш

151,зарефтрованйуМн'mhУkраi.ш29кві"2004р.за№554/9153

ттпБу

Щювила пожежноi безпеш в УкраПіi

Няказ МВС Укрiни

Правша утmпщmш
снст" ранньою

Еь- шс укрi-

вЕп"ення

Цравила ула1Iпуваны, енсшуатаIhl- "
технiчною обсщгговуваIшя систем раннього
вшв]1ешя надзвиtlайних сигуацiй m

/в1"тIв чиннiсть`

оповщснш людей у разi ix вIш1шенш

Правша охорони жZгггя
jlюдей на водних

Прав1ша охорош жигm людей ш Еюдшх
об ' скmх УкраiшПравш1аохорони жигm jlюдей ш водшх

об,-х

вiд о2 квiтш 2ф4 р. №

вiд 30 грудня 2014 р. №1417,зарссткрmшйуМiн"Укрiнио5бкрзш2015р.за№тS2l2Jfiбfл

вiд 15 травня 2006 р` №
288, зареостроmний у

Мiн'кхh УкрiЕш
05 лЁ 2006 р.заJfg785/12659

Наказ ШС УщфНаказМВСУкраiш

вiд о3 грудщ 2001 р.

№ 272, заресстроmшй у

Мiн'"h Украiш о1

ГвI"тнв чиннiсть`

лютого 2002 р. за №
95/6383

нвЕамiщ
Правша охорони жипч
людей ш водних

Об'-х укрi-

вiд 1О нвiтш 2017 р. № 301

зарfютровашй у Мiн'юсh

об'-х

3_5

птБ

укрi-04травня2017р.за№566до434

Правша техногешоi безпеки у сферi

Наmз ШС Украilш

цивijIьною захисгу на пiдприемс`Iвах, в

557, зарсстроЕшй у

орmшзащях, устаноmх " m небезIючних

Мiн'юстi Укр-ш о3

кркрiях
3.6

Мелодика

пкргнозуmш ХНО

3.7

Мс"джа спостережень

Мс7годIm 1рогнозувашя наслiдFiв виіImу

вересш 2007 р. за №1006/14273

Наmз hШС Мimгрополi"ки,

(вшиду) небезпечшх хiмiчних речовшг при
аварiях на промислових об'аmх i транспорh

Мiнекономiш, МненологiГ

Методzша споогереж€нь щодо оцiши

Наказ ШС УкраШи

радiаційноi та хiмiч ноi обс'Iановки

вiд 15 сфпш 2ф7 р. №

вiд 27 бкрня 2001 р. №
7ЗrВ;2.l64Л2:2,

зареестрований у Мiн'юстiУкраiш1Оквiтш2001р.заNg326/5517

вiд о6 серпня 2002 р. №
186, заFхэфтроmний уМiн'кхнiУкра.і.ш29

серЁ 2002 р. за №708/6996
3.8

3.9

3_]0

Пкрукцiя з тршвфою
зберim-я

IIкргкhя з тривалого збqhmтш засо6iв
радi&цiйного " хiмiчного заэшt;ту

Наказ ШС УкрПш

Iнструк1й щодо
утримання захисних
спкруд

Iнструщiя щодо утримашя захисних спфуд

цнвiльноi о6фони у мIршй час

шmз ШС Укрiш

ПЕm3ша наданы
технiчних умов

330, заlх3скрmний у№'кхлiУкрIшо4бфезш2003р.за№179#500

Ihн реагуЕюIшя на

Украi`ш о2 лисггопада 2006р.за№1180/13054

Правша наданш т€хЕhчних умов до
ішенерною забезпечеIшя об'енm
6удiвнщIва щодо пожежно1. m техногеIшоi

Наказ Мiнiсткрсmа оборони

украi-

дБН В.1.1 -7-2002

/Егmтив чиннiстьl

на±

Мн'юстi Украi.ш 22

План реагувашш и радiацiйнi аварiі-

дфнавнi будiвельнi нфми, Захист вiд
пожежi. Пожежна безпека об'сIпiв
будщн-дкржавнiбудiвельнi нормlLПохсжііабезпекаоб'сктiвбудiвшщгва

Наказ дфжатомрегуI1ювашн,

шс

вiд 17 травш 2004 р` №

Наказ дq)жбуду Укрm

вiд о3 Iруды

з.]4

3.15

Шказ Мilреhощг Укрiни
дфжавЕh будiыльнi нфми. 1нжекрнотехнiчнi заходи щшiльною захшгу(щвЬіьноiоборош)

Шказ Мбуду Укр.iни

ЁВ.01.057-

Правила пожежноi' безпеки в

2006доо

аIтюпромисловому комшIексi

Наказ Мшкропсшi"ш,

шс

вjд о4 ірудш 2006 р.
№ 73 0Л70, заре€строізашйуМiн'юстiУкраі~ш05квi"2007р.за№3]3/13580

Мелодm iден"фiкаIЁГ

МегодЕm iдеЕгшфimцh- mгенцiйно

Наmз ШС Укр1.ш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98,

дFН В.1.24-2006

1шо

Iюбезпсчшгх об'hв

заре€строmний у Мiн' юстіУкра1ни20березы2006р.за№286/і2160

дкрЁd фlдitk:ЛЫd НОРШl Уtф3ЁВL GtСmПt

НаеGв Ьфq]сhану Уtфааоі

3.]7

дщв-2.2+97

дmнIi будiвешБ Iкршf УфэПm. Бу;шtFm[ m сгкрвгд[
дпгпв дmuhmшtх за]спадiL

Шm дЕр-.пdстобу:фіваюш УкраВвf

з.]8

дСТУБВ.2.5-38:2008

FЫБыіальшй сmшкрт УфаШtFг. IЕшеmкр общдFвшт

Наказ МiFdскрmа реіiанальюю рфвmку

гчютшео-іоIо зфшсту

будюшi. i споруд. Упшгувашtl

з_21

г-

вiд о4 сфпня 2006 р. №
274

дЩ В.2.5-56:2014

з_20

вiд 31 жоыня 2016 р.
Ng 287

з.16

3.19

87/21 1 , зареакрваний уМiн'кхяiУкрiш10червня2ф4р.за№720д319

2002 р. № 88

дБНВ.1.1-7:2016
3.13

вiд 14 листопад 2013 р. №
77],зарежтрованийу
листопада 201 З р. за №1988/24520

радiацiйнi аварi]

3.12

вiд 9 жоmня 2006 р. № 65З,

зареытровашй у МiнЬстi

безпеки
3.1]

вiд 16 грудш 2002 р. №

Фдiкпiс-д

m будiшш" yEpam

вiц 1З mст\ощда 2014 р.
№ З12,
чшDd з о1.07.2015р
сЛ 27.06.96 р. №117 m ввQдвFd в дiю
ііuсаэои №1Зб вiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

вiц 27 червш 2008 р. № 2б9, тЕгшпСi

зо1сh 2009р.

Наказ Мilliкрсmа реіiоmmFюю розвFгIку,

вiд о8 квimп 2013 р. № 1З3, чишпdi

Фдiшщ" тв mпnоъо+аоууtіапыіою

э о1 cm 2О14 р.

будшпh i сяtопуд. ГфдIе i шгуLш фвimыпіі

Шказ hGнiскрства буZЬшщва, архiтеп}ри
та жітгіюво+ющг[tалъttою тосItодарсmаукfm

з о1 юЁ 2006 р

Пращш упапігуЁ

Iфашm ушпуваш1я електроусmгюьо=. Гшва ] .7

сJшгроустпювок

Наназ МЁIiкрствэ гшmа та сFкргитшf

вiд 28 скрmш 200б р. №305

Заве].mош i заDвісtd заходіі епgtфобелсшt

украiгDL

дЩВ.2,5-74:201З

дЩ В.2.5-28-2"

дкржашi 6удiвельгIi кршг Уфаiшt. ВQщогюсmtпгш.
ЗОшthDh чqх± та сгюрудL Сkхіошd т"mфgmtя

дфmнIi будiвсшыd юрш. Уфаim. ПmеFкршз общдFвFш

юсItодарсmа У1ф3&ш

ьiд 15 травш 2006 р. № ]68, шшпй

