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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО У11РАЕЛ1ННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйШХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС УкраГни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, теjl.: (05669) 2-1643

Акт № 8 /
складений за результатами проведення планово.]. (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'сктом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноi та пожежно.1. безпеки

к.омушшшйгтЕ.ЕgIтLLdvнLАл#L4кр„шgЁi±.ьшmпЁнААLзiА#гЁ=нщ.вшя
школАIступЕшо»с%лiЕ:]сmьmкgLсЕiлщiЕЕILАш±24iЁЁтпетровсьюоб]I:.GQ±
лоынський район` с. Малозахарино` ВУЛИЦЯ НОВА` будинок 1

.

iдентифiкаIdйпй код юрIщичноi. особи 355 94992
або ре€скра1Ъйшй номФ облiковоi. картки платника податкiв фiзичноi. Особи - пiдпри€мця, або сфiя та
номер паспорта (для фiзичг" осiб, якi через своi. ре]hгiйIh переконанш в установленому порядку

вi"овилися вiд кр1й1яття ре€страцiйного номфа облiковоi. картки шатника податкiв та повiдомшш про
це вiдювiдний конгро]поючий оргаш) днiпDопетровська область. Солонянський район. с. Малозаха-.
Dино. вvл. Нова` бVдшок 1 тел.
(мiсцезшходження/мiсце прон1вання суб'еIсга господарювання, номер тсгіофону, факсу та адреса еj]ектронноi пош")

перевiрено: будiвля за адресою: днiпропетDовська область. Солонянський Dайон. с. Малозахарц_=
но. вул. Нова` 1
.
(назва об'€кm пфевiрки (об'€ісгiв), адреса (адреси) розташування)

Ступiш ризику суб'€кта господарюваIш з урахувашшм значенш прийнятного ризщr вiд проващеш1я
господарськоi. дiшностi у сффi техногеIшоi' та пожежноi. безпеки

Загальна iнформаIЦя про проведешя перевiрки:
Розпорядчi документи щодо здiйснювано.]. перевiр]ш
Тш1 здiйснювано.і. пет]евiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
украі.ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiркv вiд «23» травня 2018|э. № 30

Строк проведе1шя перевiрш

Початок перевiрш

Завершення перевiрки

23

05

2018

09

30

05

2018

09

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId беруть участь у проведеннi перевiрки:
Посадовi особи дСНС Укра.ШI або .h. територiаjlьного органу:
СолонянсжШ. районнIЛ1 сеюпор (далi Солонянський РС) Головнсх3о управлiння JIерэIсавноТ слріж6u УкраТни з

надзвичайних сuтуаuiй у днiпропетровськiй областi (далi - Гоіювного управлiння.)
(mймснуmння орmну дСНС Украiни)

Го!!.овнuй iнспетор Солонянського РС Головного угіравлiння Бойю Валерiй Миіюлайовігч
(посада, прiзвще, iм'я m гіо батьковi)

ПОсадовi та/або уповноваженi особII суб'скга господарювання (об'скга перевiрки)/фiзичm особа пiдприсмець
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ ОСВ1ТИ «МАЛОЗАХАРИНСЬКА НЕПОВНА ЗАГАЛЬНООСВП -_._
(посада, прiзвище, iм'я m по батыtовi)

ня школА 1 ступЕню» солонянсько1 сЕлишно.1 рАди стЕпАнчук нАі11я с_ЕмЕн1внА
кретi особи:
(посаzщ, прiзвще, iм'я m по батьювi)

.

данi про офанню перевiрку:

1Панова

/ не було Езагалi

ПозаIшанова

П не було вза"i

/ була у перiод з 14.08.2017р. по 24.08.2017р.

Аіп перевiрки вiд 22.08.2017 р . №25

Розпорядчий документ вiд «

»

.20+?. №

виконаний Е, не виконаний /

-

ПЕРЕЛШ ШТАНЬ ЩОдО 1ШОВЕдЕННЯ ШЕРЕВ1РКИ
Jчgз/п

ПитаIшя, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеобгрунтування

Частина 1. Забезпечення пожежноi безпеки
1. ОргаI]iзацiйнi заходн щодо забезпечення пожежноi безпеки
1.1

Еhявнiстъ на об'ектi розпфядчm документiв та iнффмацiйних покажчикiв
шmнь пожежно1 безпеки

1.2

На пiдкриемс'Iвi с1ворено СПБ

1.3

1.4

+

Ш пiдIри"ствi ствQЕхэно дофовiльщr пожежну охорону та утворено пожежношльний пiдроздiл
безпеченш вIвчены 1іравил пожежноi безпеш m проведенш виховно1

пужIи 2 -8, 10 роздijlу 111ШТБУ

+

щішг 14 роздiлу П 1ПТБУ

+

пушг 12 роздiлу 11 1ШБУ

+

спрямованоi ш запобimlш пожежам
2. У будiвництвi та на виробнIIцтвi застосовуються матерiаjlи т

пушти 17 -19 роздiлу 11 ШШУ

nym 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовини з ві[значеними показниками щодо пожежI]о.]. небезпеки
З. Забезпечено дотримання працiвникамн об'€tгі`а встанові[еног
протіIпожеж[юго режI[му

+

пушг 11 роздiлу 111П1БУ

4. Наявнjсть декjlараціi вjдповiцностi матерiаі[ьноггехнiчно.і. бази

суб'скга го€подарювання вимогам законодавства з питан
пожежно.і. безпеки
5. Проведено iнструIсгажi та проходження навчання з питаIIь
поmежноi безпекII

+

Забезпечено

протипожежннй

стан

утримання

пушп115,16, 20 роздiлу П
1п1Бу

+

пуш'ги 1. і -1.21 п1ави 1 роздiлу1пIш1Бу

б. Забезпечено протипожежннй стан утримання тернторіi
7.

пужги 2, 4, 5 статh 57 КЦЗУ

+

будiвегIь

пуmи 2.1 - 2.22 глави 2 роздiлу
1п 1п1Бу

+

примiщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримаI1ня шіIяхiв евакуац]-]. i

пушIи 2.23 - 2.37 1лави 2

+

виIодjв

розф 1П П1Ш5У

. СтаI1 угрIIмаI]ня iнженеtіного обладнання
9.1

еыроус"новки (можлIшiсm 1х застосувашя, монгаж,
експлуатацiя) вiдцовiдаютъ вимоmм нормативш[ донументiв

9.2

Сиgгеми опаленш m тепловi мфежi вiдповiдаютъ протшоже]нним в"оmм
стандарhв, будiвельшх нфм m iнших норматшшх актiв

9.з

9.4
9.5

наладна

"

Сиmеми ЕюнтшяIЬi i кондицiонувашя повiтря вiдIIовiдають кроти1южежним

в"ог" норм

Газове обладmЕш вiдповiдас прсyшпожежн" вимогам норм
Сис1.еми каншiзацil " смiпсыLдшенш вiддовiдаютъ m експ]1уатуютъся

вiдIювiдно до вимог кротипожежшх норм

+

щrшти 1.1 - 1.24 шави 1 роздiлу
IV 1птБу
пункти 2.1 -2.18 гmви 2 роздiлу

+

щrшги 2.18 -2.27 шави 2

+

пушги 4.1 - 4.4 глави 4 роздiщrIV1шу

+

пушти 3.1 -3.5 п1ави 3 роздiлу

+

Iv 1пБу

крзф IV 1пшу

IV ппБу

10. Наявнiсть та утримання автоматичнш систем протипожежного захисту, засобiв зв'язку
БудiвгIі, Iримiщешя m спqруди обладmнi аЕrгомаmtlнпми сисггемами
ожежного захисг1у (системами пожежно1 сигналiзацii, аЕггоматшш"и
10.1

истемами пожежоmсiшя, сис`юмами оповiщешя Ipo пожежу m укравлiны
евакуюваш1ям людей, сисгемами іротидф4ноI`о з8хиогу, систсмам
щшралізоmного пожешою спос'гкреже1шя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

+

пушги 1 . 1 - 1 .6 шави 1 роздiлу

+

пушг 1.4 гmви 1 роздiлу VппБу

v1шу

вiфовiдно до чин11их нфмативно-1равових актiв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiддовiддо до вимог норматmно-Iравових актiв.

11. Наявнiсть та утримання снстем протипонежного водопостачання
Систсми зовнiшIъою прошожежною водопостачанш, шсоснi станцil11.1

11.2

вiдцовiд?ютъ та експлуатуютъся вiдповiдно до протшожсжшх в"ог
Улаш1уванш та утримаш внутрiшньою прmlшожежною водоIіону, кiгп,кiстъ

+

пуmги 2.1, 2.3 шави 2 роздiлу V

вводiв у будiвлю, ви1рати води на внутрilш€ пожежоmсiшIя m кiлькiсtlъ

+

пушт 2.2 глави 2 роздiщr VпIшу

ппБу

струмин від пожежних крашв ыдцовiдр€ вимог" будiвельнш норм

12. Наявнiс'Iъ та утримання пiдроздhiв добровiльно.]., вiдомчо.]. т
II

м1сцевоі

пожежноі охоронн, пожежно] технікн та первннні[

засобiв пожежогасiння
1З. дотрI"ання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збIIрання,
переробки та зберiгання зерI[Овш i грубш кормiв

пушг 7 роздiJv 1, щгжг 1 2крздiлу11,пункти3.1-3.26глави3роздiлуV1ШБУ,статh61-63К1ЩУ

+

+

пуЕЁ 8.1.1 -8.5.18
НА1Ш В.01.057-2006/200

14. дотрнмання вимог пожежно.I. безпекн пiд час проведення
вогневих, Фарбувальнш m будiве.гIьно-моIггаж[[ш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвшцгво, реконсIрукцiя, пфеоснащешн, ресmкрацiя m ипiтальшй
мош криміщень, будишiв, спкуд здiйсшоються на пiдс"вi IIрcюно
1
докумеIгmщi., жа заткрджена у встановленому порядку
Заходи пожежноi безпеки Iри пiдlотовцi m проведешIi зварювалышх та iш]шЕж
вогневих робiт вiдцовiдають вимо1" норматIш1шх документiв
аходи IIожежноi безпеш Iри пiдготовцi " кроведенIЬ фарбувальшх робi

відповіфю1ъ вmю"м нормативних докуменпв

+

роздiл Vn 1п1Бу

+

пункт 21 роздiщr 111ПТБУ

+

пушги 1.1 -1.51лави 1 роздiлуvn1п1Бупушги2.1-2.28п1ави2роздiлу

+

Vn ппБупункти3.1-3.9I`лави 3 роздiлуvnппБу

оди пожежноi безпехи 1ри Ihдюговцi " проведешh робот з мастшами,
14.4

клеями та iш"и подiбI"и горюч"и речовшами й маферiалашI вiдповiфють
вимоmм нфматш1шх документiв

+

оди пожежно.і. безпеки 1ри пiдго`говцi " проведеIшi будiыльно-монтажних
бiт вiдповiдаютъ вmюmм норматшних документiв

+

пушти 4.1 - 4.48 mави 4 роздiлуvll1пБу

аходи пожежноi безпеш у прсх;mнiй докуменIацil~ щодо засггосування
пожежно-техmчноi класифiкаIhi. вiдповiдають вимотам норматив1шх
документів

11ужг 2 час`1ини пкршоістатгi67КЦЗУ,пу-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(mDиннiсm\назаміЕNодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

+

14.5_ 1

Заходи пожежноi бсзпеки у кроектнiй дощrменгацil щодо обмежешя
поширення пожежi мiж будш1ками вiдllовiдаю'гъ в"огам нормативних
документів

пункг 2 час`1ишI першоi.статh67КЦЗУ,цу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002(втіэчиннiсп`назамiкупунк'1-и5.1-5.6дБНВ.1,1-7:2016

+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй докумешаIdi щодо обмежеш1я
пошире1шя пожежі в будишах вiдювiдають вимоmм нормат1вних
документiв

1тункг 2 час`гини пфшоістатh67КЦЗУ,пун"4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(втDшпhсть\назамimпункти6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

+

14.5_3

14.5

Заходи пожежноi безпею1 у Iроектнiй документацii щодо забезпеченш
безпечноi. еmкуаШ людей вiдповiдають вимогам нормат]шIшх

пункг 2 часішш першоiстатгi67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(втDиннiсть`назамiшпун"7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016

докуменпв
+

14.5.4

Заходи пожежноi. безпен1 у проектнiй документацii щодо забезпечення
mсiння пожежi " проведешя пожежно-рятувальшх робiт вiддовiдають

пунк1. 2 часппш пкршоi.статh67КЦЗУ,

вmюmм нормативних докумешів

rv-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (mчиннiсть)назамiнvщінк1и8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi безпеш у цроектнiй докуменгащii щодо основ

пункг 2 часпшI пфшоi.статh67КЦЗУ,пун-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002(ыDчиннiсть\назамiнvпунк"9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

iнженкрно-технiчних засобiв захисту вiд пожежi вiдювiдаю'Iъ вmtоI"

норматившIх документiв
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення I теlіиторiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Пфелiкуоб'€ктiв,щоналежатьс)б'екmмгосподарIовашя,

1. Вtіконання вимог iнженершьтехнiчнш заЕодiв на об'сктах,
проектуваI[I[я якIIЕ зд]иснюс[ъся з урацгванням інженернотехнiчнш заходiв цивhьного захисту

проектуваш якидiйснюсIъсязурахуваннямвимогiнженерно-технiчIшхаходiвцкрiльногоахисту,ПКМУ№6,
+
зз

пiдкунm 1.9 дБН В.1.24-2006

пуш 3 Порядкуiдешифiкацii'таобhкуоб'екгiвпiдвищеноiнебезпекиПКМУNo956

2. Провсдено iдентифiкацiю об'скта пiдвищеноТ небезпекн

+

пункг 9 части1ш першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпешобhпiдвищено.і.небезпеIщПКМУ№956

3. Здiйснено декларуваI]ня безпеки об'€кгiв пjдвищеноi небезпеки

+

щrнкг 1 Порядку проведеншобов'язковогострахуваннящшiльноi.

4. Проведено обов'язкового сірацгвання цнвhьноГ
відIювідал ьностi суб'€]пiв господарюван ня

вiцповiдальностi, ПКМУ №1788,пуш495птБ

+

пуш 1 О частZш першоi.статгi20,пуш2часЁпкршоi.статгi130КЦЗУста'пя11ЗУ№2245

5. Розроблено планiв локаj[iзац[~]. та лiквiдацil. наслiдкiв аварiй наоб'€Iггахпiдвищено.].небезпеки
+

пункт 2 частш пфшоi.

6. Забезпечено працiвникjв об'€кга засобами коj[еIггнвного та

+

iндIIвiдуального захисту

7. Розмiщено iнФормацiю про заЕоди безпекн та вiдповiдну
повед]нку населення у разi вIIнIIкнення аварГ].

ста" 20 КЦЗУ, ПКМУ №1200,пуt-4.3,4.6ПТБпу1ш3част1ш1пфшоi.

+

статh 20 КЦЗУ

nym 4 частЁ пкршоiстаттi20КЦЗУ,частша 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш за&Одiв

+

9. Створено об'€кговi Формуmння цивhьного зашсту та необхiдну

пуЕш 5 частЁ першоi.
статгi 20,стапя 26КЦЗУ,пункг3ПКМУN9787пункт6частинипершоi.

я -іЕ функцiонування матерiальнфтеЕнiчIIу базу, забезпечено

+

готоЕшiс'Iъ такш формувань до дiй за пріIзначенням
10. Створено диспетчерсысу службу на об'скI.i пiдвищсноГ

небезпекн

+

статтi 20 КЦЗУ, додаток 1 доМетодшпроmоз
увашпунm8чаЁпершо.і статгi20КЦЗУ,стапя40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з питань цивiльного зашсту, у
тому чнсл] правI[j[ам техногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№443ПКМУ N:о 444
-_ _-,пуш1 1 частши пфшоi.статгi20КЦЗУ,пункти5, 6Порядкуздiйснеш

12. ПроведеIіо об'сIгговi тренування i навчання з питань
цивільного захисту

+

навчання населешя дiям унадзвичайЁситуацkПКМУ№444пуш12чаыршпершо.і.

1З. Забезпечення аварiйно-рятуваj]ьI]ого обслуговування суб'mв

г"г[одарювання

+

стапi 20га стаття 133 КЦЗУ

статгя 32, щrнкIи 15, 16частIшипкршоi.статгi20

14. Забезпечення дотрнманt]я внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утрI]маIII]я, облiку, викорIIстання та
рекоI[струкI[f]. заzllсних споруд цI[вhьного захIIсту

КЦЗУ, наказ МНС №653,пункт24ПКМУ№253(mативчиннiсть)назамішПКМУNo138
+

пушг 18 час`"ни першоiстатгi20КЦЗУ,стапн98кцзу'абзацшостийпушIу4Порядкустворен яiв1шористан яма`герiальрезервi длязаIюбiган я,лiквiдацi .надзвичайIшхиIуацiйтехноген ог iприродноюхарактфута.kнаслiдкiв,ПКМУ№308ыDативчин iсть`

l s. Створеflо об'сктовий матерiальнIIй резерв д.г]я запобiгання та

iквiцац]i наслiдкiв надзвнчайнш ситуацiй

с'мзн
+

на замiнv абзетверт1йпунк1у3Порядкустворен ятавикористан яакрiальнихрезервiвдляапобiган яiлiюiдацi .аслiдIdвнадзвичайшх

ситуацiй ПКМУ 775стапя53КЦЗУ

16. Впроваджено на об'скгi пiдвищено.і. небезпеки автоматизованш
систем раннього виявj]ення надзвичайнш ситуацiй та систем
оповiщення m забезпечено .k працездатнiсть

+

17. Забезпечено виконаI[ня внмог законодавства щодо охорони
жипч[ людей на водннх об'€кгах

щrшг 1.1 Правил охорош1

+

жптя лЕодеи на воднихоб'-

Пояснення до позначень, використанш у перелiку питань

«таю}

«нi»

«нв»

- так, вIжонано, дотрI"ано, вiдповiда€, 1рисутнс;

- нi, не вшонано, не дотрI"ано, не вiдповiдаq вiдсутн€;
-не вимагасться вiд суб'€кта господарювання (фiзичноi. особи ~ пiдIриемця)/об'екга, що перевiря€Iъся;

«нп»

-

не перевiрялося на суб'астi господарюванш Оr фiзично.і. особи -пiдпри€мщ)/ об'mi.

опис виявлЕшЕ порушЕнь

Jчgз/п

Нормативно-правовнй акг, вимоги
якого порушено
позначеннянорматнвно-правовогоакта

детальний опI]с виявленого порушення

реквiзитI[ норми(пунm,статгя)

ко

ний зАклАд осв1ти
Ф4АЛОЗАХАРИНСЬКА

НЕПОВНАЗАГАЛЬНООСВПНЯ ШКОЛА I СТУПЕНЮ»
Роздiл V п. 1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(б»,таб.<б-1»

ОШОПОВЕРХОВА БУд1ВЛЯБудiвлюнеобладнаносистемоюпроrгипожежного захисту

1шшу,щаЕ-

(системою пожежно1. сигналiзацii., системою передавання

1-'б-дш
нфЁзющЬта

пожежнж сповiщень, системою оповiщення про пожеку), а
са;ме.. Будинш, rрuмiщення та споруди повuннi обладнуватися
системами протитожежного зсtхuсту вiдповiдно до дБН

упаЕфсиш"осйиуф-.схшiншуф15.О2016№974в№ьчгтвiкпиф'уф08кресш2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозакладамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротпожежногозахuсту».

1п1Бу

Не виконано з'еднання жил елекричних проводiв паянням,

1.2.

Розділ IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльного навчального замаду, а саме:

3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5.1 ; додаток Б,

гп1Бу
1ПТБУ по закладам
освiти
дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл П1 п.2.22.

1п1Бу

З'€днання, вiдгсuіуження та окiщювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожеку та
управлiння евакуюванням людей, а саме: «ФЭи#Im,
прім4iщення та споруди повuннi обладнува]!п:uся системами
протипожежного за]шсту вiдпсюiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи протпожежного зсDсuсту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюаься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсщх з
освiтленням у темний час доби, а саме: {tБуd##ки mcr 7.#иj

об'€ктu мають бут забезпеченi адресними вказiвнuксшu
(назва ву]шцi, номер будuнку), вс:танов]іен:uмu на фасадсDс

будiвель або iншш виднш мiсцях i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивiльногозахикуУкраі.ни(dторядокзабезпечення

Працiвники об'€mу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

населняiосбвогскладунево€нiзванжформуваньзасобамирадiцйноютахiмчноюзахисту»,затвердженийПосгановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 №120 «1Ьавилатехногено.ібезпкиусферiцивiльноюзахистунапiдриемствах,органiзцiях,установхтан ебзпечнжтериторiях».

п.4.3.

6.

Розділ Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

Не виконано обробляння засобами вогнезахис'1у дерев'яних

п.6.23

ЩН В.1.1-7:2016

елементів 1юрищних покритгiв будiвлi, а Саме: ttУ б);d##ксж,крiмбудuнкiвVступенявогнестiйкостi,дерев'янi;лементu

горщнш

поіфuттiв

повuннi

обробля]'I'I:uся

засобсuwи

во3незасuсту, як:i забезпечують I груку вогнезсшсноlефектuвностj».

Перелiк питань щодо здiйснеIшя контрол1о за дiямII (бездiЕIльнiстю) посадових осiб,

у11овноважених на здiйснення перевiрки(заповшстьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб'€кга госпо а юв
Jг9з/п

др ання)Норматmне
Питання, що пiдлягають контролю з боку суб'скта
господарюванняПропроведеншп]1аново1.пфевiркисуб'скmгосподарюmш 11исьмово

1

попетюдкено не меше нiж за 10 календарних днiв до Н початкуПосвiдченшшпроведешяпфевiрки"службовiпфвiдчеш, що

2

засвiдчують сюiб, що 11роводять пфевiрку, кред'яшенок'

так

нi

нв

V

4

чаыина четвеD'ш статгі 5 ЗУвiло5квiтш2007D.N877
часпша пJяIа статтi 7 стаття10ЗУвiдо5квiтш2007D,N877

частина п'ята статгi 7, абзаіщтретiйташостZйевапШ2ЗУвiдо5квiтш2007D.N877

V
еlхзд початком здійсненш перевірки особамщ що здійсЕюють
перевiрку внесено 3апис про перевiрку до вiдIювiдЕюю журналусуб'еmгосподарюmЕш(зайогонаявностi)пi,
д час позаш1ановоі п

5

ОбГРУНТУmНШ

v,

ошю посвідtlешIя на перевірку наданоп
3

нп

V`

частшm лванашята статгi 4ЗУвiло5квiтш2007D.N877

ві ки зясовуваjшся лI][ше ті пиmння,

необхiднiсть перевiрки яшх сmла пiдставою дш П здiйснеш. У
посвідченнi m здiйснены позаппановоi. перевiрки зазначено IIиIанш,
що € mдсmвою дш здiйснення тако1. перевiрки

V,

чаLтина пеDша с'mтп 6 ЗУ вiд05квiтня2007D.N877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та скпаденого акта перевiрки
JYgs/п

Отти€ пояснень, зауважень або заперечень

I
I

I
I

I
I
I

I

цей акт пqревірки смадено у двох пр"ірниках, одIш з яких кручасться керівнику (вjlаснику) суб'€" гсюподарюmш або уповноЕmенiй ш"особi,акругий-залшас1ъсяворmнiдСНСУкраi.ш,посадовiособиякогоздiйснюшjшзахiддфжавногоml`ляду(контр-).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
Посадовi особи оргащг дСНС Укра.hи:
Головшй iнспектор Солошнського РС
ГУ дСНС Украi.ни у дIhкропе'Iровськiй областi

маайорслужбиIшiльногозахисту

БойкоВалФiйМиколайQвL=щ

(mкф)

(прiзвще, iм'я m по батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi Особи суб'€ша господарюван11я, iншi особи, присутнi пiд час здiйснешя заходу:

ЗавiдуючаКОМУНАЛЬНОГОЗАКЛАд_У_

о_свпи «мАлозАхАринсысА нЕповнА±

ЁiЁНОсОьСкВоТЕЕLЕ#ЕgпЕню»
(посада)

JL

Примiрник цього жга перевiрш отримано «L22»

(.,-,;,_

З+tв_iдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

освгги «мАлоз АхАринсысА нЕповнА

ЁiЁJLОс%СкВоТЕЕл[иШКЕЛоЁйПЕню»
(посаф)

Вi"iткапровiдмовугhдшсаIш/окримашIя(необхiднепiдкреслиги)посадовЁта/абоуповноважеЁ
особами суб 'екта господарювашя цього акта перевiрки
Прниiіm У вшадку mявносh в актi вiдомсютей, щосганов7шъ службову або дкржавну mсмнщю, йому може бути
крисвосно вiдllовiдн" Iриф
секрстнфh або обмежены достуцу.

11ЕрЕл1к

Jчg

з/п

нормативно-правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до якш
складено перелiк питань щодо проведення перевilіки
ПозначеЕшя
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноаша
вид нормативнодата та номер
правового аша
правового акга та
НОРМаТИВНОназва оргащу

А

2

1

1

зфш украш

правового акга4

3

L1

зу Ng 877

«Про основнi засади дфжавнопо mгляду(КОШРОЛЮ)УСффiЮСПОдкрСЬНОiдiшьностi»

3акон Укра1.ш

вiд о5 квiтня 2007 р.Ng877-V

1.2

кцзу

Кодекс цивiльною захисгу УкраiЕш

кодекс

вiд о2 жоmня 2012 р.Ng540з-VI

1.3

зу№_2245

«Iфо об'ев" пiдвщено.і. небезпеш»

Закон Укрi.ш

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-швiд14сiчня1998р,

1.4

зу № 15/98

«Про захист людини вiд вплmу iонiзуючою

Закон Ущmiш

ыкромішовашя»

Поmновн Кабhсщг МiнiстрЬ УIфаhн

2
2.1

шwNg956

Порядок iдеIггифiкаIhl. " об]hкрr об'екhв

шдвищено1. небезпеки
2.2

2_3

2.4

Г1Кку № 306

г1кю № 5

-Ng564

Крикрii,

за

якими

украiш
оIdшос'гъся

ступiнь

ГПСw № 1788

вiд 1 1 лz2002 р. № 956вiд29.mою 2012 р. №

Пос`mнова КабiнеIу Мiнiстрiв

ризIщr вщ 1роЕюженш юсподарсько1дiя]ъностi"визначасгъсяпфiодшIiстъздiйснешяп71ановихзаходівдержавногонагпяду(конкролю)усффiтехноI€н оiтаЁежноiбезпеки

украi-

306

ТшIове положешя кро вiдомчу пожежну

Пос"нова Кабiнегу Мнiстрiв

вiд о9 сiчш

охкрну

Пкрядок функщонувашя добровhьноi
Iюжежно1. охорони

2.5

Постаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

No 15/98-вр

Порядок i правила проведення обов'язкового
страхування цнвіjъtloi відповідатIьностi суб`фстiві"подарюваншзашкоду,якаможебугизшодiянапожсжnмитааварі"иmОб'скmхпiдвищеноiнебезпекн,вкjпочаючиIюжежовибухонебезпечнi

украi-

2014 р. № 5

Пос`mнова КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд ] 7 лшш

укра1`ни

201З р. № 564вiд16листоmда

Пос'mнова Кабiнglу Мilhстрiв

ущm'-

2002 р. № 1 788

об'скти m об'екщ господарсьm дшьшс1ъmякихможепризвестидоаmрiйеколоhчноюiсанiткрноiпiдсмiолоhчногохаракру

2.6

2.7

ГПw № 1 200

ГПw № 1 2 1 4
/Егmтив чш{нiсть`нЁJамiЕrm"Ng763

2.8

2.9

2,10
2.11

2,12

2.13

2_14

2.15

2.16

2.17

2.18

-№308
/в"т1ш чиннiсть\ЕJЁмiннГ1КЮ№775

1-№443

Пфядок забезпеченш наоег1е1шя i
працiвникiв формуmнь m спецiалiзованихслужбцивільногоза]п1стузасобамиiндкрiдуальногоза+шсту,1риладамирадiацiйноimхiмiчноi.розвiфдрз"етршогоiхiмiчноюнонгро]1ю

Постаноm Кабiнегу Мнiстрiв

Пфелiк об'сЕстiв " окрсмих щэImфiй, янi
пiдляmютъ постiйному та обов'язковому mдоювірнiйосновiобслуговуваншодфжаышмиаЕкрiйно-рятуватн, имислужбамиПрозатвер;Dкен яперетIiкусуб'жhвIосподарюmшIя,mлузей"окремихтершорiй,якiп дляmютьпостi hому"обов'язковомуаварiйно-рятувальномуобсгIуювуmн юнадоювiрнiйфновi

Пооганоm Кабiнеtгу Мiнiстрiв

Порядок створенш і вшорисmlш
матерiальних резфвiв для запобimн я,лiквiдацi mдзвшайшхснтуацiйтехноген огоiприродноюхарак`1фуm 1.хшслiдкiвПОрядоксmореншmвшорисmшяматерiальшхрезфвiвдшзапобiганшiлiквiдацi.fнаслiдкiвнадзвичайнихситуацiй

ущ-Посmноm Кабiне'Iу Мнiсqhв

2000 р. № 1214вiд26жовты

украiЕш

2016 р. № 763

Постанои КабiнеIу Мiнiстрiв
ущmi-Посmноm КабiнеIу Мiнiскрiв

вiд 29 березы 20oі р. №

украi-

775

ПОоIаноm

Кабiнегу

Мiнiстрiв

Порядок здiйсненш mвчашя шселешя

Пос"ноm Кабiнету mстрiв

укра1`ш

308вiд 30 вкресня 2015 р. №

вiд 26 червш

д]ям у mдзвичайних сшуащях

украiни

Пфядок утворе1шя, завданы " функцii
формувань щшiльною за]п1сту

Посгmноm Кабiне.гу Мiнiстрiв

вiд о9 жоыш

Порядок викорисmшя захис1шх споруд
Iфiльного захис`гу (щIвiльноi. оборош) дшЮСПОдаРСЬКmЬКУЛЬТУРШХmПОбУТОВИХпотребПорндокстворення,утр"аныфощу

ПОс'mноm Ка6iнеIу Мiнiстрiв
ущmi-шПосrmноЕа Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд1Оберезш

захисних споруд цшiльного захиогу mведеншйогообmку

укра1`-

2017 р. № 138

пкw Ng 1 1

ПоложеЕш про €дину дфжавну систему

Пос"ноm Кабiнету Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

шю№6

Iщвiльного захисту

украiшI

20]4 р. № 11

Про затвфдження пфелiку об'сктiв, що

Пос"нова Кабiнегу Мiнiстрiв

налсжать суб' скmм господарювання,кроеггуmныякихздiйснюсIъсязурахуваш1ямвимогiнженерноJгехЕhчнихзаходiвцшiльногозахисту

укр-1-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

ГПСw № 729

Порядок фганiзаIdl " кроведешя
крофесiйноi пiдготовки, пiдвищеншкшiфiкацiiосновнипраЦвникiвкрофесiйнихаварiйно-тмггуильнихсjщжб

Пос"ноm Кабiне'гу Мнiстрiв

вiд о2 жонгш

украiни

2013 р. № 729

Про затверджешя Порядку проведенш
евакуацii у разi за1рози вишкненш абоыЁнешнадзвичайниситуацiйтехноI€нного"1ркродногохаракру

Посmноm Кабiнсяу Мiнiскрiв

вiд 30 жовтш 2013 р. №

Порядок поданш i ре€страцil декларацilвiдцовiдностi матерiальнФтехнiчноi базисуб'€кmпосподарюmшявимоmмзаконодBmтвазIшmньпожежно1.безпеки

Пос`mноm КабiнеIу Mi нiстрiв

ПQрядок проведешя навчашя крівною

Пос"нова Кабiнегу Мiнiстрiв

шw№444

1-№787
ГПСw № 253

/в"тю чиннiсть\ЕiЁа±г-№138

1-№841
1-Ng440

гп"№819

НАПББ.О3.ml-2004

укmiш

уф'укр1'-

украi-

Iншi норматmно-правовi акш та поі-матпвнi докргмептп
Наmз ШС Укрiни

Тшовi норми належностi вогнmсшIкiв

/в"тив чиннiсть`

3_3

вiд о4 серпня

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

3

3.2

вiд 19 сфпш
2002 р. № 1200

Порядок пiдгсуговнI до дiй за призЕшчешям
орпінiв упрашiння та сиII щшiльного захисггу

скг1аду " фахiвIЬв, д]яльmсть яких пов'я3аназфганiзацiаоiздiйсненнямзаходiвзшmньIщiльногозахисту

3.1

украi-

2013 р. № 787

841

вiд о5 червня 2013 р. №
440

вiд 23 жоыш 2013 р.

№819

вiд о2 юiтm 2004 р. №
1 5 1 , 3аЕхэакрmшй УМн'кютiУкрiш29квітня2004р.заNg554/9153

гп1Бу

Правила пожежно.1 безпеки в УкраШi

Наmз m Украiни

вiд 30 груд1я 2014 р. №1417,заре®крmшйуhm'юстiУкрi.шо5бкрезш2015р.за№252.Пі6«fЛ

Правша улаштуmш
систем рашого

Правила улашгувашя, експлуатацii m

IИmз ШС Украiни

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зарефтроmний у

rнгmтш чиннiсть`

оповiщенш jподей у разi Ы вшшшенш

в-енЕн

технiчного обслуговувашя систем рашшого
вшвлення mдзвичайнж сигуацiй та

Мiн'юстi Укр1ш
05 лшшя 2006 р.

3.4

Правша охорош жиг1`я

людей m воднноб'-х/ЁТmЧИНН1СТЬ`

3.6

3.8

3.9

3_10

Щmвша охорош жmя
лЕодей m водниоб'с"х

об'-ахукр1-

вiд 10 квiтш 2017 р. № 301

птБ

Правша техног€нноi безпеки у сферi
щвiльною захис1у на пiдкри"с'Iъах, в
орmнiзацiях, устаноmх m ш небезпечних
тфmорiях

Наказ ШС УкраШ

Методша проIнозуmшя mслjдкiв вш1иву
(вшиду) небезпечних хiмiчних речовш при
аваріях и прошслових об'жmх i транспортi

Наназ ШС Мiнагропо]Iiтики,
Мiнеконоьdки, Мiнекологil

МегодIша спосгфежень щодо оцiши
радiацiйноi " хiмiчноi обс"новки

Наказ ШС Укрiш

Iнс'Iрушhя з тривалого зберimння засобiв

Наmз ШС Укра.m

меmдш

Мелодф спостережеш

IЕіструкцiя з трршою
зберimши

Iнскрукцiя щодо
утримання захисних
споруд

Правша надання
технiчних умов

3.1]

План рсагуmlшя m

заресс'гроmшй у Мiн'юстiукраi'-04травш2017р.заNg566до434

Iнструкцiя щодо утр"ання захисних споруд

дБН В.1.1 -7-2002

rЕгг"тив чиннiсть`

3.13

дН В.1.24-2006

557, загхэсхкрований у

вересня 2007 р. за №1006/14273

3.15

Наmз ШС Укрiни

Наmз Мiнiстерства оборони

1Ъ1ан реагуваш1я на радiацiйh ampii

Шmз держатомрегу]поmння,

шс

вiд 17 кравш 2004 р. №
87/2 1 1 , зарефтроmшй уМiн'кхhУкра1Еш10червня2004р.за№720/9319

дкржавнi будiвельнi норми. Захист вiд

Шmз держбуду Укр-іш

вiд о3 грудня
2002 р. № 88

Наказ Мiкрегiону Украiни

вiд 31 жовтш 2016 р.№287

пожежi. Пожежm безпека об'hв
буд1в-щm

украi-

вiд 14 листопада 2013 р. №

771,зарефтроmшйу

Мiн'юстi Укрiш 22
листопада 2013 р. за №1988#4520

дфжавнi будiвельнi нфми.Пожежнабезпеmоб'сЕmвбудiвншгIва

дфжавнi будiвеjънi нормIL 1нженфно-

Еhказ Мiнбуду Ущи

вiд о4 сфпы 2006 р, №
274

НА1Ш В.01.0572006/200

Правша пожежноi безпеки в
аIропромисловому компгIексi

Наказ №грополiтщ

шс

вiд о4 1рудш 2006 р,
№ 730Л70, зареестроmlшйуМн'юстiУкраiш05квiтня2007р.за№313/13580

Мmдm iдентифiкацiі-

Мстодиm iдентифimцii. поtгенцiйно
небезпечних об'€гhв

- шс украi-

вiд 2З лютою 2ОО6 р. № 98,

гшо

зареостровашй у Мiн'юстiУкраiни20березш200бр.заNg286/12160

Шказ Мiнрегiону Украiнн

3.17

дБН В.2.24-97

дфжавнi будiвельнi нфми УкраШ.

Гhказ дфжкоммiстобудуЕшня

Буд1шки та спфуди дигячих дошкiльних

за"дiв.
дСТУ Б В.2.5-38:2008

НаIhональний с"ЕLдарг Украilш 1нженфне

обладнашя будинкiв i споруд. Улашування
дБНВ.2.5-74:2013

блисmвкозmшсIу будiвеіш i споруд
державнi будiве7Iьнi нфми Укра1.ни.

Водопостачашя. Зовнiшнi мережi m

споруди. Основнi положе1шя проекIуваны
дБН В.2.5-28-2006

дкрвнi будiвеJънi норми Украі-нн. 1нженерне
общднання будинкiв і сIюруд. ПрЕірQдlіе i шгучне

фвітленш
з.21

вiд 9 жонгш 2006 р. Ng 653,

Правипа наданы технiчних умов до
інженерною забезпеченш об'€кm
будiвницIва щодо пожежноi " тешогешоi
безпеш

державнi будiвеjlьнi норми УнраШ.
Системи протшожежного захисту

3.20

вiд 16 Iруды 2002 р. №
330, загхэсстроmний уМн'кхяiУкрi.нио4бфезш2003р.за№179Л500

Украml 02 листопада 2006р.за№1180/13054

дБНВ.2.5-56:2014

3.19

вiд о6 серпы 2002 р. №

заресстроmшй у hdнЬстi

3.]6

3.18

73Л}2/64/122,

186, заl»фтроmний уМiЕг'юстiУкра.і.ш29серш2002р.за№708/6996

технiчпi заходи цивiльного захистуфивiльноiоборош)
з.14

вiд 27 бфезш 2001 р. №
зарефтроmний у Мiн'юстiУкраiни10квiтш2ooір.заNg326/5517

IШ1JIЬНОI ОбОРОНИ У МкрНИй ЧаС

Еiзамiнr
дБН В.1.1-7:2016

вiд 15 сqэIш 2007 р. №

№'кхяi Укрi.ш о3

радiацiйною m хiмiчного захисту

радiацiйнi ampii

3.12

за №! 785/12659
вiд о31рудня 2001 р.

№ 272, заре®троmний уМiн'юстiУкрЫшо1jютого2002р.за№95/6383

проIнозуmши ХНО

з.7

Шказ ШС УкраiниГhmзМВСУкраiни

об'сктахУкра.[шПравилаохфош життя ]подей на водlшх

ЕЁ±

3.5

Правила охорош ж1п" людей на водних

Правиmулаштування
еле1строус"овок

вiд 13 листоmд 2014 р.
№ 312 чиIпIi з о1.07.2015р

украi-

вiд 27.06.96 р. №117 "

введенi в дію наказом
№136 вiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

Шказ Мiнiстфс'Iва регiональною
розвитку m будiвнщгва Украiш

вiд 27 червня 2008 р. №
269, чиший з о1 сiшIя
2009 р.

Наказ МiнiоIкрс`Iва реhонального
розвитку, будiвнщIва "
жmлово-комунальногоImподаFхн"Украі.Еш

вiд о8 квiтш 2013 р. №

Наказ Мiнiсгерства будiвнищва,
архiтектури та 2юпmво-комунаjъного

вiд 15 травы 2006 р, № 168,

Правm уmштування елеЕггроусmновок. Гmва 1.7

юсподадк3'Iва Украц-ни
Наказ Мiнiсгерсггва палгIва та

Заземленш i занIснi заходн елекIробезпекн

енергетиш Украi.ни

133, чинний з о1 сiчня 2014р.

tlиншй з о1 жовтш 2006 р.
вiд 28 серmя 2006 р. NВО5

