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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЫС1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕШОР
ГОЛОВНОГО У11РАВЛ1ННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1
(СОлонянський РС ГУ дСНС Украiни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровсью обл., 52400, тел. : (05669) 2-1643

Акт № _3 G
складений за результатами проведення планово.]. (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'сmом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежIю.і. безпеки

=-QмунтШ±АклАдi2Ён#L#т:±g::=ЕЁЁЁ=F"нFmзf±нЕЁв,Iтщщп±Q±
лАI-шстушю»солфоЕЕсdьяЁBIб_тЕ=Ё:Еi2iЁ:Ё5Ё5.6:==тЁ#петровськаобл.соло.±
FЯНСЬТТй Р:ЁОТ С, ВаСИЛiвка`_ВУJЕШIТ_ s_ТЩСЬК_ОГО` бушок 5
щенгифiкацiйний код юрIщично1. особи 3563 7847
або ре€скрацiйнЕй номф облiковоi. картки гIлатшша податкiв фiзичноi. особи - пiдIіри€мця, або сфiя та
номкр паспорта (для фiзични осiб, якi через своi. релiгiйIh пqеконання в установленому порядку
вi"ови7шся вiд крийнят1`я ре€скрацiйного номфа облiковоi. картки ш1ашика податкiв та повiдомшIи 1ро

це вiдповiдшй конIротпоючIй оргаш) днiпропетровська область` Солонянський район. с. Василiвка.
вvл. Стіэемського` бvдинок 5 тел.
(мiсцезн8ходжсння/мiсце прожImання субtкm юсподарювання, номер "ефону, факсу та адре(» еjюктронноi пошIи)

Пфевiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. Солонянсыс1й район. с. Василiвка. вул.
СТРеМСЬКОЮt 5

(н.m oGcm mFфiрш (dlшъ) ощыа (щеш) роmшУВ.Ш)

' '--=

Стугhш ризику суб'€кта господарюваш1я з урахувашям значе1шя прийытного рmику вiд IроваджеIш
господарськоi. дiяльностi у сффi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФормаIdя про проведення перевiрки:
Розпорядчi докуменги щодо здiйснюваноГ перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiт]ки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
Украi.ни у днiпропегIровськiй обл.
/ позапланова.
Посвiдчення на пеі]евiрку вiд «23» травня 2018р. № 35

Строк проведешя перевiрш
Початок перевiрки

ЗавеIішення перевiрки

23

05

2018

16

30

05

2018

16

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId беруть участь у проведеннi перевiрки:
Посадовi особи дСНС Укра.Ш або Е. територiальноI`о органу:
Солqіщн.Фтшй райо"гй Сеттюр (далi СоіюнянСьіаіil РС_) ГоловногО У1rРавлiн" деРоIсавнОТ СпріжбШ УкраГни З_
надзвц.чайі+ILх сuтtтуацiй у lIнiпрогютпровськiй ф]юстгIi (дсLлi - Головного управлiння_)
(найменування оршрг дСНС Украiнн)

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

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сIm господарювання (об'сша перевiрки)/Фiзичm особа пiдприсмець
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАJIУ ОСВIТИ « ВАСИЛIВСЬКА СЕРЕдНЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ
.
(посада, крiзвище, iм.я m по баmювi)

ШКОЛА 1-111 СТУПЕНЮ» СОЛОНЯНСЬКО.1 СЕЛИШНО.1 РА11И СЕРГ1СНКО ВОЛОдИl\mР ГРИГОРО -

вич
третi особи:
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)

/ не було взагалi

анi про останню перевiрку:

Шанова

ПозашановаЕнебуловзагалiv'булауперiодз14.08.2017р.по24.08.2017р.

Акт перевiрки вiд 22.08.2017 р . №31

Розпорядчий документ вiд «_»
виконаний П, не виконан1й /

.20щ. №

ПЕРЕЛШ 11ИТАНЬ ЩОдо 11РОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
JYgз/п

Питання, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нвнп оГ=Р##=Нi

Частина I. Забезпечення пожежноГ безпеки
1. Орга[Iiзацiйнi заходн щодо забезпечення пожежноТ безпеки,'
1.1

1.2

1.з

1.4

Еhявmстъ ш обскп розпоряфш докумеЕmв та ін
1ппань пожежноi безпеки

мацiйЁ IIоmжчикiв

+

пушги 2 - 8, 10 роздiлу 11 1ШБУ

пiдпри"ствi створено С1Ш

Ш шдгIрисмс'1ві ствqFхэно дофовільну пожежну охорощі " утвqюно пожежно
ЕЮЛЬНИй П1крОЗдiЛбезпеченывивче1ш правил пожежноi безпе]ш m проЕюдены виховно

+

пушг 14 роздiлу 11 ППБУ

+

пункт 1 2 роздiлу 11 1П1БУ

i+

спрямовано1 m запо6imны пожежам

щгнкти 1 7 - 1 9 роздф 11 ППБУ

2. У будiвництвi та на виробннцгвi застосовуються матерiаjIи т

речовинI] з віIзначеннми показниками щодо пожежно.]. небезпекн
.за безпечено дотрнмання працiвникамI[ об'сIгга встановт[еног

протнпожежного режиму

+

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+

пункт 1 1 роздiлу I1 ПГШУ

4. Наявнiсть декларац]i вiдповiдностi матерiально-теIнiчноГ базн

суб'скга господарювання вI"огам законодавства з питан
пожежноi безпеки

+

5. Проведено iнструIггажi та проходження IIавчання з питань

поже"оr безпеки
7.

Забезпечено

протипожежIIий

стан

прнм,щень та споруд

утрIIмаIII]я

пугши 1.1 -1.21 шави 1 роздiщrшппБупуш1и2.1-2.22глави2роздijlу
+

будiвель

8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхiв евакуацГ]. i

вн1ОдIв
. Ста[[ утримання iнженерного об,г]аднання
9.1

9.2

9.з
9.4
9.5

щужги 15, 16, 20 ро3дiщі П1п1Бу

+

б. Забезпечено протипожежшй стан утримаIіня тернторіi

ЕпекIроус'mновки

(можливiсть

ix

застосування,

монтаж,

пушш 2, 4, 5 статтi 57 К1ЩУ

+

+

наладю

нсшуа"1Ья) вiдцовiдаюгь вимоmм нфматившх докуменгiв
Системи опалеш та юшовi мсрсжi вiдповiдають протш1Ожежш" в"оI"
сmндаргiв, будiвелыш норм " iших норматившх актiв
Сиgгеми вентиляцil- i кондицiонувашя Iювiтря вiдцовiдаютъ протипожежz"

"от" норм

Газоы обгіаднаны вiдповiфс Iрсушпожежним вимоmм норм

1п 1п1Бу

пушш 2.23 -2.37 і"ви 2

розф ш 1п1Бу
пужш 1.1 -1.24 глави 1 роздiлуIvгпБупунк.ги2.1-2.181`лави2роздiлуIVппБущrнкти2.18-2.27глави2

+
+
+

Fх)зф IV IшБу
пуmги 4.1 -4.4 шавн 4 роздiлугv1ш1Бупушти3.1-3.51`лави3роздiлу

+

mгеми каналiзацii. та смiтгсвифлення вiдIовiдають та експлуатуют"

відllовідно до вимог про'пшожежних нфм

+

10. НаявI[iсть та утримання автоматичнш систем протипожежного зашс.[у засобiв зв'язку
Будiвлi,
10.1

кримiщеЕшя m

скруш

обладнанi авт`оматичними

IV 1п1Бу

системами

пожежною захиогу (сzюгелаш пожежноi сишалiзацiЬ автсштиш"
ис'юмами пожежоmсiшя, системами оповiщешя кро поже'жу та украшiны
вакуюmшIям Tподей, сиогемами протидимною зашсту, си

+

щrнкги 1.1 -1.61"ви 1 роздiлуV1п1Бу

+

пушг 1.4 I`лави 1 роздiлу V1п1Бу

црнIралізоmного пожежною сI1оскреженш) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

ідповідно до чигпш нфмативно-кравових актiв

1о.2

СПЗ обслуговуються вiдповiдIо до вимог нормативно-правовнх актiв.

11. Наявнiсть та утримання €ифем лротипоmехного водоIIостачання
lL'

11.2

шггеми зовнiшньою щтшожсжною водопостачанш, шсоснi сmнIhi
mдцовідають " експлуатуюIъся відповідно до про'шпожеяснш вимог
Улашувашя та утримашя внутрiшнього кротшожежноI`о водоюну, Ёijшкiстъ

+

вводiв у будiн7Iю, витрати води m внугрiшн€ пожежогасiшя m Еiлькiс]ъ

+

умш вiд пожежш кранiв вiддовiда€ в"оmм будiвелышх норм

12. Наявнiсть та утрнманttя пiдроздhiв добровhьн®i вiдомчо.і. т
місцевоТ пожежно.і. охороі[и, пожежноГ тешiки та первинни
засобiв пожежогасiння

13. дотрнмання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збирання

пушги 2.1, 2.3 1пави 2 роздiлу V

ппБущrmг2.2глави2 роздiлу v
1п1Бу

nyEm 7 розф L пунп 1 2
роздiлу П, пушти 3.1 -3.261пави3розфVГШУ,сmтh61-63К1РУ

+

пу1жти 8.1.1 -8.5.18НА1ШВ.01.057-2006доо

+

псреробкн та зберiгаI[ня зерновш i грубш Iаормiв
14. дотрнмання вимог пожежноТ безпеки пjд час проведення
вогневнx, Фарбуваj[ьнш та будiвельно-монтажI[ш робiт
14.1

_

+

рздiл vll г1пБу

+

пушг 21 роЗдiлу 11 Ш1БУ

+

пушш 1.1 -1.5 шави I роздijтуVn1п1Бу

+

пушти 2.1 -2.28 глави 2 роздijlу

+

пуш'ш 3.1 -3.9 mави 3 роздiлуVnгп1Бу

+

пушги 4.1 -4.48 глави 4 роздiлу

ове будiвшщво, реконкрунцiя, пфеосшщешш, ресшврацiя та mпiталь
ремош кр"іщень, будщкiв, споруд здiйснюються m пiдставi проекшо
1

документаці1., яm затвфджеm у всганов71еному порядку
14.2

14_3

14.4

оли пожежноi б©пеш прн пiдготовцi " проведешIi зварюваmшх m iЕпших
mгшвих робiт вiдповiфютъ вимоmм норматш1шх дщrментiв
Захош пожежноi' безпеки при пiдготовцi та проведеннi фарбувалыIих робi

відцовідють вIDюIам норматmнші докуменпв
Заходн пожежно1. безпеки 1ри пiдюговId m проведеннi робот з маспшми
клеmш m іш"и подiбними горюшми речовнmми й матерiалами вiдповiдають
вимоmм нормативних дощіментiв
Захош пожежно1. безпеш при пiдготовцi m проведеннi будiвельно-монmжшх
робіт відповідаю1ъ вимог" нормативних донуменhв
Заходи пожежноi безпеки у проепнiй докумен"цh- щодо застфуванш

vll 1ш1Бу

Vп1шу

кунm 2 частини першо.істаттi67КЦЗУ,пу-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(вmчиннiсть\назамiнvдода'IкиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

ножежно-технiчноi класифimцiГ вiдповiдаютъ вимоmм норматIшних

докумен"
+

14.5.1

Заходи пожежноI безпеки у кроектнiй документшdi щодо о6межешя
пошщю1ш пожежi ъdж будишами вiдровiда`ю`Iъ вимог" нормативних

пункг 2 час.шIЕ1 першоістатгi67КЦЗУ,щ-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002(втDчиннiстъ`назамiшпункти5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

докуме-

14.5,2

+

Заходи пожежно1. безпеки у кроеоггнiй докуменmцil. щодо обмсжеЕшя

пункг 2 частIш1 першоістаIтi67КЦЗУ,пу-4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(втDчиннiсть`назамiшпуЁ6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

1юшиЕх3нш пожежі в будишах вiдIовiдаютъ ыпюmм норматшних
документів
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй докумеIгIацii щодо забезпеченш
безпечноi. евакуаIhi людей вiдповiдаютъ вимогам норматившх

пушг 2 части1ш першоi.статh67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(mаггmчиннiстъ`назамiшпункти7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016

докуменпв
+

14.5.4

Заходи пожсжно1. белеш у проектПй документацil~ щодо забез1юченш
mсiнш пожежi " 1ровед€1шя пожежнорятувальних робiт вiдllовiдають

пункг 2 час"ни першо1статh67КЦЗУ,

в"огам норматившх дощrменпв

пункги 6.1 - 6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втDчиннiсть`назамiнvпуЁ8.1-8.18дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй донументацii щодо фновшх

щгшг 2 частиш першоiстатгi67КЦЗУ,

iшенерно-техЕhчшх 3асобiв захисту вiд пожыi вiдцовiдnюqъ вимоmм

норматшЕшх докуменпв

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (втDчиннiсть`на3амiшпу1ши-9.1-9.2дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.6

Час"на П. Забезпечення техногенноГ безпеки та захисту
населення i тернторiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЕ- 1 - 4 пфеhкуоб'mв,щоналежатьсуб'екгамгосподарювання,

1. Внконанш вI"ог iнженерноьтешiчнш заходiв на об'сктах,
проектування якIIх здiйснюсгъся з урацгванням iнженернотехнIчннх заходiв цивi.Iьного зашсту

+

прскtувашIя яки
здiйсшоеIъся з урахуваш1ямвимогiнженерно-технiчнихаходiвцивiльного
з

пкму № 6'пiдщгЕш1.9дБНВ.1.24-2006

пуЕш 3 Порядкуiденгифiкацiiтаоблiкуоб'hвпiдвищеноi.юбезпеки,1ЖМУ№956

2. Проведено iдентнфiкацiю об'€кта пiдвищеноi небезпекн

+

пуЕш 9 часЁ першоiстаттi20КЦЗУ,ПорядокешаруmЁбезпе"об'€ктiвпiдвищеноi.небезпеки,ПКМУ№956

3. Здiйснено дек.mрування безпеки об'сIггiв пiдвищеноr небезпеки

+

пункг 1 Порядку проведенняобов'язковогос`IрахуваннящIвiльно.,.

4. Проведено обов'язкового страхування цивj.IьноТ
вiдповiдальностi суб'сктiв господарювання

+

пуIш 10 часЁ гкршоiстатгi20,пункт2час.пшI

5. Розробjlено п.танiв локаітiзац]i та лiквiдацil. нас-Iiдкiв аварiй на

об'сюгаx пiдвIIщеноТ небезпеки

+

пфшоi. стагтi 130КЦЗУ,стагн11ЗУ № 2245

пункг 2 частиIш першо.і.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щнкги4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвнI[кiв об'€кга засобами колеIггивI]ого та

+

iЕ[днвiдуаі[ьного захI[сту

7. РозмiщеI]о iнФормацiю про заходи безпеки та вiдповiдну
повсдiнку населення у разi виникнення аLвар]Т

вiдовiдальностi, 1ЖМУ №1788,пу-4.9.5птБ

пуш 3 частини першоi.

+

стагh 20 КЦЗУ

пуню 4 частЁ пфшоi.статгi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв

+

пункг 5 частини першоi.статh20,ста"26КЦЗУ,пужтЗПКМУNg787

9. Ство|]ено об'€Iсговi Формування цивhьного заzllсту та необхiдну
я .]-Е ФункцiоIIуmння матерiально-технiчну базу, забезпечено
готовнісіъ такIIх ФОрмувань до дiй за призначенням

+

пуIш 6 часпш пфшоiстаттi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодЁпрогнозувашя

10. Створено диспетчерсшу службу m об'скт'i пiдIшщено.I.небезпекн
+

щлm 8 часЁ першоi.статh20КЦЗУ,стат1`я40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивhьного захисту, у

ому чнслi правилам тешогенноТ безпекн

+

кцзу,-№443,Ё№444
пунm 1 1 частЁ пфшоi.статh20КЦЗУ,щ7нк'1и5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведено об'€Iгговi тренуm[Iня j навчання з пнтаI]ь

цивhьного зашсту

+

навчаIшя населешя дiям унадзвичайшнситуацiях,ПКwNg444

1З. Забезпечення аварiйногрятувального обс.7Iуговування суб'аггiв

го€подарювання

пуЕш 12 частЁ першоi
+

статгi 20та сгапя 133 КЦЗУ

стаття 32, цуш1и 15, 1частинипершоГсгаггi20КЦЗУ,наказМНС№653,щ7нкг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотрI[мання вимог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримаIшя, облiку, викорIIстання та

-

+

реконструкц]I захисних споруд цнвLпьного заLхнс']у

(mатID чиннiсm`назамінvПКМУNQ 138
пушг 18 час"Iш кршоi.статгi20КЦЗУ,ста.1тя98кцзу'абзацшостIйпунк1у4Порцдкусm]орен яiвIжорис'mшяматерiашвівшзапобiгаЕш,лiквiдацi над3вичайних

15. Створено об'€ктовий матерiаj]ьнIIй резерв для запобiгання та
iквiдацI-і. mслiцкiв надзвичайнш €нтуацiй

+

ситуаціи техногешого і1ркродногохарактфутаixнаслiдкiв,ПКМУ№308(mапючиннiсть`назамiнvабз

егвертIй пункту 3 Порядкрrствореш1ятавикористанняматерiагIышхрезфвiвдлязапобiганняiлiквLцацii.

наслiдкiв

16. Впроваджено на об'€кгi пiдвищено.і. небезпеки автоматIIзованш
систем раннього вIIявj]ення надзвичайнш снтуацiй та систем

надзвичайнихситуацiйПКМУ775

статгя 53 КЦЗУ
+

оповiщення та забезпечено .і.х працездатнiсть

пушг 1.1 Правил охорошжIптяjподейнаводIихоб'ек1.ах

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо оЕОрони
життя людей на воднIIх об'€кгах

+

ПояснеIIня до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>

-так, виконано, дотримано, вiдповiда€, крисутн€;

«Нi»

-нi, не вшонано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсу"€;

«НВ»
«НП»

-не вимагасгъся вiд суб'екга гсюподарюваIшя (фiзичноi. особи -пiдприемця)/об'екга, що перевiрясIъся;
- не перевiрялося на суб'екгi господарювашIя ® фiзичноi. особи -пiдприсмця)/ об'екгi.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
JYgз/п

Норма"вно-правовий аIгг, вI1моги
якого порушено
позначеннянормативно-правовогоакга
реквiзити норми(пунм,стат")

детальний опис вIIяв.г1еного порушення
КО

НИй ЗАКЛАд ОСВГГИ <ОАСШ11ВСЫСА

сЕрЕдня зАгАльноосв1тня школА 1-ш

ст-ню»

Роздiл V п. 1.2

2-Х ПОВЕРХОВА БУдШJIЯ
Будiвлю не обладнано системою протипожежною захисту

ппБу'щЁп-

(системою пожежно.1 сигналiзацi.і., системою передавання
роздiл VI п. 6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(d5»,таб.«Б-1»

псжЕжнй.бЁдш

пожежних сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
саме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися

у-сz-оаhиуф1-.схшiнаукиуф15ф2016№974вЬШйнчхяЕюпф'уф08нщ2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозакладамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежногозахuсту».

1п1Бу

Не виконано з'елнання жил елекричних проводiв паянням,

-зuОщфта

системами протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

1.

2.

Роздiл IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих

групах будiвлi дошкiльною навчальною зашаду, а саме:
З'€днання, вiдгсuіуження та окjнцюва"я жші проводiв i

3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл vl,
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

1п1Бу

ГПШУ по зашадам
освiти

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися системами

дБНВ.2.5-56:2014

протu:пожежного 3ахuсту вiдпжiдно до дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл П1 п.2.22.

юабелiв маютъ здiйснюваI'гLuся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управління евакуюванням людей, а саме: «ФЭ«#кzf,

1п1Бу

«Сuстемu протипожежного захисту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюФься на фасадi будiвлi або iнших виднюЕ мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: tfЕГуЭи77jw "сZ I.#мj.

об'екгпu л4ають бути забезтеченi адресними вказiвнuкамu

(назва вулщi, номер будuнку), встановленими на фасадах
будiвель або iншuх видних мiсцях i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивiльною
захисгу Украі.ни(шорядок

Працiвники об'екту не забезпеченi засобами iндивiдуатIьною
захисту.

забезпченяаселншiосбвоюскладуневонiзованихформуваньзасобамирадiцйноютахiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.1нивiд19.0820 Ngl20 tЛравилатехногено.ібезпкиусферiцивiтіьноюзахистунапiдриемствах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнихтериторiях».

п.4.3.

6.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

елементів горищних покритгiв будiвлi, а Саме: tfУ 6уЭ«7fкmс',

крiм будuнкjв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'янi елементи
горLLщмIх поіqжттiв пов:uннi обробля]'ггuся засобами
вогнезахuсту, якi забезпечують I групу вогнезахиснот

ефетuвностi».

Перелiк пIIтаIIь щодо здiйснешя контролю за дi"и (бездiшьнiстю) посадових осiб,

уповноваженш на здiйснешп перевiрки
(заповню€тъся виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
J,9

з/п
1

2

Питання, що пiдлягаIОть контролю з боку суб'скта

господарюваЁ

так

попереджено не менше нiж за 10 календррних днiв до Н 11очатку
Посвiдченш m 1роы;дешя пфевiрки " службовi псх>вiдчення, що
засвiдчують осiб, що проводятъ перевiрку, кредявлено

Копiю посвідчеIшя на перевiрку надано

пфевірку внесено запис 1ро пфевірку до відlювідного журналу
суб'екm юсподарюишя (за його наявноогi)
Пiд час позашаново1. перевiрш з'ясовувалися лше h шгашш,
необхiднiсть перевiрки яких оmла пiдставою для i-I здiйснеIш. У

нп
L/

U'

/

Пфед початком здійсненш перевiрки особамщ що здiйснюють

5

нв

Про Iроведены Iшаново.1 пфевiрки суб'€нm господарювашш письмово

3

4

нi

НОрмативне
обг|)унтувшня
частина чсггвеDIа сгатп 5 ЗУ
вiд о5 квiтня 2007 D. N 877
час'гина п'я'га статгi 7 стапч
10 ЗУ вiп о5 квiты 2007 D. N877

частша п'я" статті 7, абза1щтреhй"шосп1йева±jQLЗ3Zвiдо5квiтня2007D.N877

V/

v.

посвiдчеIпh на здiйсненш позап]1аново1 пфевiрки зазmчено пи1ання,
що € пiдогавою дш здійснены mкоI перевiрки

част1ша mанадIIята статтi 4
ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N 877

частш1а пеtэша статп 6 ЗУ вiп
05 квiтня 2007 тэ. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акта пеllевірки
Jч9з/п

Опис пояснень, зауваmеIш або заперечень

Цей акт пфевiрки складено у двох примiрншах, од1ш з яки вручасгъся крiвшщr (власнику) суб'екm юсподарювашя або уповноваженій шш
особi, а друпй - затшас1ъся в орmнi дСНС УкраШи, посадовi особи яною здiйсшовагш захiд державного нагляду (контролю).

Пiдписи осiб, що брали учас.Iъ у перевiрцi

Посадовi особи органу дСНС Укра-ши:
Головшй iнспектор Солошнського РС
ГУ дСНС УкраП1и у днiпропетровськiй областi

майор служби Iшiльного захисту

Бойко ВалФiй Миколайович

;:-г,j--_::_:+:__:--;-,;

(посада)

(прiзвище, iм'я m по батыювi)

ПОсадовi та/або уповноваженi особи суб'€Iгга господарюванI]я, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу :

Завiдуюча КОМУНАЛЫЮГО ЗАКлАду
ОСВ1ТИ {d3АСИJIIВСЫСА СЕРЕдНЯ

зАгАльноосв1тня 11IколА I-111

сту1шшо» солонянськоЁ сЕлиIшQЁ
рАди

_.
(пс"а)

(пiдпис)

Прнмiрнш цього аIгга перевiрш отримано «#ю»

@g

З авiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «вАсиIпвсысА сЕрЕдня
зАгАjlьноосвIтня 1шсолА 1-111

ступЕню» солонянськоЁ сЕл1ш1но1
рАди

•2zсzfz±сiгй8

ёёf 24S_ 4

.
(посада)

iм'я m по батъювi)

(пiд"с)

Вiдмiтка щ>о вi"ову пiщсаЕш/окримашя (необхiще пiдкреслиги) посадов"и та/або уповноважеЁ
особами суб '€кта господарювашя 1щого акга пфевiрки
Пр"hтф У вшmдщг mявностi в актi вiдомостей, що с'mновштъ алужбову абодкржавну mемIпщ, йому може бути присвоено вiдIювiдний гриф
секрс"остi або обмеження доступу.

11ЕрЕл1к

нормативно-правовнх актiв та нормативннх документiв, вiдповiдно до якш
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки

ПозначеЁ

з/п

норматшвноправового аша

А

1

Jчg

Назва нормативно-правового

зу № 877

вщ нормативно-

2

4

3

Зяюш Уюаihи

1
1.1

Затве"щено
дата та номер
правового акга та
нормативноназва органу
правового акга

аша

«Про основнi засади дфжавного mгляду
(кошралю) у сффi юспофрськоiдiяLшостi»

ЗаконУкр-ни

вiд о5 квiтш 2007 р.

№_8;гп-N

].2

кцзу

Кодекс щIЫльного захисгу Украiш

кодекс

вiд о2 жоЕш 2012 р.№5403-VI

1.3

зу № 2245

«1Ъо об'скги пiдЕщеноi небезпеш1»

Закон Укрiш

вiд 18 сiчы 2001 р.№2245-ш

1.4

зу Ng 15„8

«Про 3ахист jподшI вiд вп]1шу iонiзуючою

Закон Укрiш

вшромilюmшIя»
2
2_1

2.2

2_3

2.4
2.5

1-№956
шю№306

гпсму № 5

-№564
ПКЮ № 1788

П";гшовf[ Кабiпету ПШпiсті.Ь УIФаШ
Посmнова Кабiнglу Мiнiстрiв

Порядок iдеmпфiкацii m обhкрr об'екгiв

hдвщеноi небезпеки

вiд 14 сiчня 1998 р.

№ 15/98-вр

укра-1ш

вiд 1 1 липш
2002 р. № 956

КрIпкрii, за якш`ш оцiнюсгься щhш Пос"ноm Кабiюгу Мнiс`грiв
ризшу вiд проmдженш юсподарсько1дiяльносhтавизначасгъсяпфiодичнiстъздiйснешяплановихзаходiвдфжавногон8тляду(кошролю)усффтешог€шоimIюжежноiбезпеки украi-

вiд 29 ]пююю 2012 р. №

Тшове погюження 1ро вiдомчу пожежку

вiд о9 сiчш

охкрну
Порядок фуныdонуmЕшя добровiльноi

пожежноi. охорони
Порядок i правила проведення о6ов'яжовоI`D
стр8хуmння іфіj"оi вщгювiдальностi суб'сктiвюспофрюваFшяза1шду,якамmюбугнзшодi"апожеDmмитааmріяминаоб'€огmхпiдвшценоi

Пос"нова Кабiнету Мнiстрiв

укрi-

Посmнова Кабiнету Мнiс'Iрiв
украiнн
Пос'Iаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

украiш

306

2014 р. № 5

вiд 1 7 липш
2013 р. № 564

вiд 16 листопад?
2002 р. № 1788

нсбезпеюL вкпючаючиIюжжовибухонебезпечнiоб'елнmоб'сm,господарська дiшIьнiсIъшякихможепризЕюстидоаварiйекQпоhчноюiсанimрно€IЬдемiо]Iоhчноюхаракру

2.6

2.7

ГПСМУ Ng 1 200

1-№ 1214

/ЕЁтив чиннiсть`ЁЁLЁмiщ1-№763

2_8

-№308
/в"" чиннiсъ`наLза±1-№775

Порядок забезпечення населенш i
IраIЬвншiв формувань та спецiалiзоваIшхсгщбцивiльногозахистузасобамнiндивiдуальногозахисту,кршIадамирдiаIБйноIтахiмiчноIрозвiдщдозимеIриtшогоiхiмiчногоконIролю

Посmноm Кабiнету Мiнiстрiв

украы

вiд 1 9 серпш
2002 р. № 1200

Пкрлiк о6'hв та окремш тфmорiй, якi

Пос'mнова Кабiнегу Мнiскрiв

шдляmюгъ постiйному " обов'язковому надоговiрнiйфновiобслуювуваншодержавнимиаmрiйно-рятушIьшtмислухб8-Прозатвфднен яперелiкусуб'сIпiвгфподарюmнш,галузейтаокремихтериI`орiй,якiп дляmю'гьпосhйномуmобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобсTIуговvmншонадоговiрнiйсх2новi

укра1`ниПооmнова Кабiнс7гу Мiнiстрiв

вiд о4 сф-

укрi-

2016 р. № 763

ПqРЯдОН СIВОРеНШ i ВИКОРНСmШЯ

Посmноm Кабimгу Мiнiстрiв

матфіалышх резфвів дш запобimшIя,лiквiдацiі-Еmдзвшя.йIшхсигуацiйтехноIън огоiприродногохаракруm ixшслiднiвПорядокстворенш"вшористаншмакрiалышхрекрвiвд71язапобiганшiлimiд?цi mслiдкiвнадричайнихситуацiй

украшПосmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 бфезш 2001 р. №

украi'2.9
2.10

2.11

2.12

2.14

2.15

2,16

2.]7

2.18

775

Порядок пiдгUговш до дiй за Iкризmчешям
орmнiв управлiнш m сигI цmiльною зашс'гу

ПосгIаноm

Пqрядон здiйснены навчанш населення дiям

Посmнова

шw№787

у надзвшайних ситуаціях
Пкрядок утворення, завданш m функцiіформуmнь Iщвiльною заж1сту

Пос"нова Кабiнету Мнiстрiв

вiд о9 жоыня

Порядок викорисmшя зашсних споруд
щвільною захисгу (цивiльноi оборош) дляюсподарсьшпькультуршхmпобутовихпотребПорядонсmоренIи,утр"ашяфощу

Посmноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украiниПосmнова Кабiнспу Мнiстрiв

вjд 25 березш
2009 р. № 253вiд]Оберезш

захиснш споруд Iщвiльною захис'1у таведеныйогооблiку

украi-

2017 р. № 138

Попожеш кро €дину дфжавну сисгему
фjльною захисту
Щю за'юфдешя пфеjliцг об'скгiв, що

Посmнова Кабiнспу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчн

Г1КЮ № 253

гпсw № 1 1

гпсw № 6

1-№729
гш"№841

гп"№440
ГПСМУ № 8 ] 9

з
3.1

308вiд 30 вересня 2015 р. №

I-№443
пф№444
/в"тив чиннiсть`наjЁмЁгп"Ng138

2_13

20m р. № 1214вiд26жо-

НАПББ.03.001-2004

(Е"тm чиннiсть`

3.2

гп1Бу

3.3

Правша улашгуmшя

систем раЁго

КабiнеIу

Мiнiстрiв

вiд 26 чфвш

МiЕiскрiв

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

укFюiш

ущm

Кабiнgгу

укфш

украm
Посmнова Кабiшгу Мнiстрiв

2013 р. № 787

2014 р. № 11

вiд о9 сiчш

належать суб' сЕггам господарювання,проенуванняяшнздiйсшостьсязурахуmшямвимогiнженфшоJгехнiчшжзаходiвцивiльногозахисту

укрi-

Пфядок фmнiзацii та IроmдешIя

Пос"ноm Кабiне'гу Мilhс'Iрiв

вiд о2 жоЕ"

щюфесiйноI пiдютовщ пiдвщеншнвалiфimцiiосновнипрацiвншdваварiйно-Т>ЩЁнислужб

украiЕш

2013 р. № 729

Про затверджеш1я Порядку кроведенш
евакуаIФi у разі за1рози вЁ1ення абовишшеншшдзвичайнихсиIуацiйтехногешоготакриродногохара.ктту

Пос'mноm Кабiне.гу Мiнiстрiв

вiд 30 жоыш 2013 р. №

Порядон подашя i ре€отрацil- деклара`цii-

ПосіIаноm КабiнеIу Мiнiс'Iрiв

відповідносп матеріальнФтехшчноi. базисуб'снаюсподарювашяв"оmмзаконофвс.1ваз1шганьпожежноiбезпеки

украi-

Порядок кроведеIшя Еювчашя крiвною

ПОстаноm Кабiнету Мiнiстрiв

ск71аду m фахiвцiв, дiяльнiсть жих пов'язаmзорmнiзацiаоiздiйснеш"заходiвзшIаньщпhноюзахисту

украi-

укрi-

Iншi IIо|.матшпо-правовj ак'ш m норматнвнi до"ептн
Шказ ШС Укрiш

Тшювi нфми належностi воmеmсIшIЁв

2014 р. № 6

84]

вiд о5 червш 2013 р. №
440

вiд 23 жоmш 2013 р.

№819

вiд о2 юiтш 2004 р. №
151,заресстрованийуШ'кхуIiУкр1ш29юiтня2004р.за№!554/9153

Правиm Iюжежноi. безпеки в Украi.нi

наmз h" укрi-

в1д 301рудщ 2014 р. №1417,заре®троишйуМiн'юстiУкраiшО5березш2015р.заN92S2Г2Ьбgгі

Правша улашгування, експлуа"цii та

Ham ШС УкраШ

вiд 15 травш 2006 р. №

технiчного обслуювувашя сис7гем рашою

288, затюсстрmЕшй у

в-еш
/вI"m чиннiсm\
3.4

Щ"ша охорош ж~

Jюдей m Еюдн-

об'-х

вшвпеЕZш ЕmдзвичайIшх ситуацiй та

Мiн'юстi Укра1ш

оповщенш jюдей у разi ix ві1шшснш
Правша охфош ж1ггтя людей на воднш
об' -х укра1'-Цравшаохфони жиг" гш]дей на водних

Наказ ШС УкрmшmзМВсУщш

№ 272, зартроmний у
Мiн'юстi Укрi'ш о 1
лююю 2002 р. за №

(Еггtmтив чиннiсть`

нЁjЁЁ
Правша охорош1 жшя
людей m воднш

95/6383вiд10юiтш 2017 р, № 301

об' cmx Укра1ни

зареескришй у Мiн'юстi

об'ш"х

3.5

1тгБ

ущmiш04трвш2017р.за№566до434

Цравила техноюIшоi без1юки у сффi
цивijъною захисIу m пiдприсмствах, в
ортанiзацiя]ь устаноЕюх m m небезпечних

Наmз ШС УкрШи

методш

проIнозуmш ХНО

МетодIm про1нозування mапiдкiв вшиву
(вишду) небезпечішх хiмiчних речовш при

557, зареакрmшIй у
вересш 2m7 р. за №1006/14273

Наюз hШС Мimгропопiтики,

Мiнекономiкщ Мiнеко7Iоhl

аmрiях на промислових об'жmх i транспорh

3.7

Методща спосткрень

Мстодіша спостережень щодо о1Ьши

3.9

3.10

Iнструкцiя з трЁого

1нструк1Бя з тринлого зберimшя засобiв

збфimlшя

радiацiйного m хiмiчною зашсту

Iнструкцiя щодо
утримання захисшх
споруд

Iнструкцiя щодо уIр"ашя захисних споруд

Правша ЕIаданш
технiчних умов

Правила над?нш технiчних умов до
інженерною забезпеченш об'€Im

цIшшьноi обфони у мкрний час

Гhан рсаIуmння m

Наказ ШС Украiни

дБН В.1.1 -7-2002

Гы"тив чиннiстъ`наL±

вiд о6 серпш 2002 р. Ng

186, зареакрmний уМін'кхhУкраiш29сер1шя2002р.за№708/б996

Шmз ШС Укра1ни

вiд 161рудня 2002 р. №

330, зареакрmЕшй УМiн'юсгiУкраiшо4бфезш2003р.за№179Л500

наЕф шс укрm

вiд 9 жоmш 2006 р. № 653,
заресх:троваIшй у Мiн'юстi

Наmз Мiнiстерс`гва оборони

украi'-

вiд 14 лив.гошда 2013 р. №
771,зареФтроваЕшйу

m'кхh Украi.ш 22
листоmда 2013 р. за №1988/24520

План реаIувашя на радiацiйнi аmрil-

Наказ держатомрегулюmшя,

шс

вiд 17 травы 2004 р. №
87/2 1 1, заресстроmlшй уШкютiУкFю.і.ш10червня2004р.за№720/9319

дкржавнi будiвельнi норми. Захист вiд
пожежi. Пожежm безпею об'сIггiв

Гhказ дфжбуду Укрiш

вiд о3 1рудня

радiацiйнi ampil

3.12

73д2/64/]22,

Украiш о2 лисгоmда 2006р.за№1180/13054

будiвншщва щодо пожежноI " техног€шоi
безпеш
3_11

вiд 27 бкрш 2001 р. №
заре®тровашй у Мiн'юсhУкра]-ш10квiтш2001р.за№326/5517

радiацiйноi " хiмiчноi обс"новки

3.8

вiд 15 сфЁ 2007 р. №

Мiн'юсгi Укрiни о3

тфшфiях
3.6

05 лш1ня 2006 р.
за № 785/12659
вiд о3 Iрудщ 2001 р.

2002 р. № 88вiд31жоЕггня 2016 р.

будiвш-дфжавнiбудiвельнi норми.Пожежшбсзпекаоб'€нiвбvдiыщгва
mназ Мiкреhону Украiни

N9 287

дБН В.1.1-7:2016
3.13

3,]4

з.15

3.16

дфжавнi будiвельнi нфми. 1нжекрнот€хнiчнi заходи Iфiльною захисту(щшmноiоборони)

Гhказ Мнбуду Украiни

НАПБ В,01.0572006/200

Правша пожежноi безпеки в

а1ропромнсловому комшексi

шс

Мстодща iден"фiкаIЬI

шо

Методика ідентифimlЬi погенцiйно

Наказ ШС Укрiш

вiд 23 лю.гого 2006 р. № 98,
зарефтроmшй у Мiн'юстiУкраiш20березш2006р.за№286/12160

дНВ.2.5-56:2014

державнi будiвельнi норми Украiш,

Наказ Мiкрегiощг Укра1.ни

вiд 13 листоmда 2014 р.

Наказ дешюммiстобудуmння

споруди дитячих дошкijшIшх заXjЕщiв.

уфи

вiд 27.Об.96 р. №1 17 та введенi
в дію наказом №]36 вiц06.08.97р.301.01.1998р

дБН В.1.24-2006

274

Наказ МmгропопiЁ,

небезпечЕшх об'€кhв

Системи протш1ожежного захисту
з.17

3.18

3.19

3.20

3.21

дБН В.224-97

дСТУ Б В.2.5-38:2008

дБНВ.2.5-74:2013

дБН В.2. 5-28-2006

Пр8внm улаштуЕш"
електроустановок

дсрmвнi будjве[Iьнi нормн Уісраі-ни. Буд»нш та

вiд о4 серпня 2006 р. №
вiд о4 1рудш 2006 р.

№ 730Л70, заре€с1рованийуМiн'юстiУкраiш05квi"2007р.за№313/іЗ580

№ 312, чшнi з о1.07.2015р

НацiошjD,ний стандкрг Украі-ш. Iнmlфне

Наказ Мiнiсггкргm регiонаіъного

обfщцнання будинкiв i споруд. УлашгуmншблисmвюзаэвIсгvбvдiвельiспоFгуд

розвнтку та будiвніщгm УкраПIн

вiд 27 червня 2008 р. № 269,
чиннIIй зоl сiчш 2009р.

дерзmвнi будiвельнi нормн УкраПIи.
Водопооmчання. Зовнiшнi мережi m споруди.

Наказ Мiнiсгерсгва регiОнаJшою

вiд о8 квiтня 201З р. № 1ЗЗ,

Основнi положення пооеЕгIvвашIя

розвитку. будiвшцгm та жImювФ
комунального посподат]с1ва УкDаі-ни

чшн" з о1 сiчня 2014 р.

дерmвнi будiЕюjшнi нормн Укр3В1гг. IнжЕIерне

общднання будинкiв i споруд. ПрнрQдне i штучне

Наназ Мilhсюрсгва будiвннцгm,
архiтектури m зшгглово-комунальною

вiд 1 5 трфня 2006 р, Ng 1 68,
чшIнIdl 3 01 эювтня 2006 р.

освIтjlення
ПраыIла уmuггування елжIроусmновок, Гmва 1 .7
Заземjюння i захиснi заходи елекIробезпеки

юсподарсmа Украі-IIи
Наказ Мiнiстерства mтпша m

вiд 28 серIшя 2006 р. №305

снерг"ки Украі-ни

