Ёt.,Ё

дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЫСШ ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйШХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1
(СОлонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. СОлоне, днiпропетровська обл., 52400, тел. : (05669) 2-1643

Акт№-3з
складений за результатами проведення плановоi (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежноi безпеки

КОТШiLАКЛАдigЁн#±тЕр±=:з:iнLЁкА±сFЕЁF#±А„г_АлЕьЁ%+вгш=_
.ЩОml-ШСТУШШО)LСЁЁТmСЁЬЁgЕЕЁ#ЁЁ,,днiпропетроюmобл..
Солонянський район. с. Тритузне. ВУJЁ ШНТРАЛЬНА` будинок 38

.

iденгифiкацiйний код юрIщичноi. особи 3 55925 73
або ре€страцiйний номер обjhковоi. картки платшша податкiв фiзичноi. особи - hдкри€мця, або серiя та

номер паспорта (для фiзични осiб, якi через своi. релiгiйнi пфеконанш в установленому порядку
вiдмови7Iися вiд прийыт1`я ре€страцiйного номфа облiковоi. ккртки гшатшша податкiв та повiдомшIи 1ро
це вiдцовiдний кон1ролюютпй орган) днiпDопетDовська область. Солонянський район. с. Тритvзне.
вVл. ЦешDальна` бvдинок 3 8 тел.
(мiсцезнаходження/мiсце проживанш субtкm господарювання, tюмср "юфону, факсу та адреса егюіггронноi пош")

Перевiрено: бvдiвля за адресою: днiпDопетровська область. Солонянський 1эайон. с. Тритузне. вул.
Центральна. 3 8

.
(назm Об'€тm перевiрки (Об'сктiв), адреса (адреси) розташування)

Ступiш ризику суб'€кга господарювашя з урахува1шям значення крийшятного ршщr вiд гроваджешя
господарсько1. дiяльностi у сффi техногенноi. та пожежIю1. безпеки

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiтіш

Завершешя петіевiрки

23

05

2018

12

30

05

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, якi берутъ участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраШI або .Ё територiа.п.ного органу:
Солонянсьшй районний сектор (да]й Солонянсьшй РС) Головного управлiння державно.I служби Укра.гни з
надзвшайних сuтуаuiй у lIнiпропетровськiй областi (далi - Головного управлiння_)
(наймснування органу дСНС Украiнн)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миколайович
(посада, прiзвще, iм'я m По батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скта господарювання (об`с]гга перевiрки)/Фiзнчна особа пiдприсмець
Завiдуючuй КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАJIУ ОСВIТИ «ТРИТУЗНЯНСЬКА СЕРЕJIНЯ ЗАГАJIЬНООСВIТНЯ .
(посаца, прiзвище, iм'я m по батьковi)

ШКОЛА 1-111 СТУПЕНЮ» СОЛОНЯНСЬКО1 СЕЛИ111НО.1 РА11И ПАНЧЕНКО В1ТАЛ1й ОЛЕК_С1йОВИЧ .
третi особи:
(посада, щэiзвище, iм'я m по б8тьковi)

данi пі.о оста нню пе|]евiрку:

Шанова

/ не було взагалi

Позашанова

П не було взагаjli
/ була у перiод з 14.08.2017р. по 24.08.2017р.

Ап перевiрки вiд 22.08.2017 р . №28

Розпорядчий докуменг вiд «_» _.20ш. № _
виконаний П, не виконаний /

-

11ЕРЕЛШ 1ШТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ ШРЕВ1РКИ
Jчgз/п

11итання, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеобгрунтування

Частина 1. Забезпечення пожежноr безпеки
1. Органjзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки
1.1

Наявнiстъ m об'm розпqрядчш документiв " iнформацiihi покажчшiв з
пшuнь IIожежноi безпени

1.2

На підпри"ствi с`1ворено С1Ш

1,з

].4

+

I1унк1и 2 - 8, 1О роздiлу 11 Ш1БУ

Ш пiдприсмогвi ствоі»но дофовiльну пожежну охорощr та утвqрено пожежноЕшьний пiдроздiл
безпеченш в1шче1шя правш1 пожежноi. безпеки m IIроведешя виховноi

спрямованоi m запобimнш пожежам

+

ПУШг 14 роздiЛУ П ПГ1БУ

+

пушг 12 роздiлу 111П1БУ

+

2. У будiвництвi та на внробнищгвi застосовуються матерiали т

пуmги 1 7 - 1 9 роздлу 11 Ш1БУ

пуш 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовинI] з визначеними показнI]камн щодо пожежноТ небезпеки
. Забезпечено дотрнмання працiвниками об'сігга встаноішеног
прот[Iпожежного режиму

+

пушт 1 1 роздiлу 11 ГП1БУ

4. Наявнiсть деклараціi вiдповiдностi матерiально-технiчно.]. бази

суб'€Iгга господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно.]. безпеки
s. Проведено iнструкгажi та проходження навчання з пIIтань
поmежIIоТ безпеки

Забезпечено

пуши 15, 16, 20 роздiщr П

протипожежнI[й

стан

утриманI[я

1п1Бу
пункти 1.1 -1.21 п1ави 1 роздіщ1пгпшу

+

будiвель

пужm 2.1 - 2.22 глави 2 роздiлу

+

прнмiщень та споруд

ш 1п1Бу

8. Забезпечено протипожежI[ий стан утрнмання шляПв евакуац]i i
+
виIОдiв
. СтаI] утримання iнженерного обладнання
9.1

9.2
9.3

9.4

пушш 2, 4, 5 с"тгi 57 КЦЗУ

+

б. Забезпечено протIIпожежний стан утримання тернтор]i
7.

+

Еленгроус'mновки

(можливiсть

ix

застосування,

монтаж,

наладка

m

експлуаmцiя) вiдIIовiдаюгъ вимоmм нормативнж документiв
Сисtгеми опалення та тешовi мфежi вiдповiдаютъ цротшожежним в"оmм

сmнфрhв, будiвельних норм " iЁс норматившх актiв
Сио1еми ыэнгиляШ i кондицiонувашя повiтря вiдповiдаю'Iъ прошожежн"

"ог" норм

Газове обладнашя вiддовiда€ прсушюжежним вимоI" норм

пуши 2.23 - 2.37 глави 2

розф 1п штБу
щrшш 1.1 -1.24 mави 1 роздiлу

+

IV 1шшу

+

пушти 2.1 -2.18 п1ави 2 роздiлу

+

пушги 2.18 -2.27 mави 2

+

пункти 4.1 - 4.4 глави 4 роздiлуIV1птБу

Iv 1п1Бу

розф IV гшу

Системи каналiзацii. m смiтгсвидаленш відповiдаютъ " екс1шуатуютъся

щrшги 3.1 -3.5 шави 3 роздiлу

+
вiдцовiдно до вимог црошожежшх нфм
10. Наявнiсть та утDимання автоматичнш систем протипожежного захI]сту, засобiв зв'язку
9.5

IV гпшу

Будiвлi, кримiщешш m спфуд обладнанi аЕп"атичними системам
ожежною захис'гу (системами пожежноi сигналiзацii, аЕгюматшн"
10.1

системами пожежоmсilш, системами оповiщенш 1ро пожежу та управлiнш
евакуюваш1ям людей, сиотемами 1ротидимною захисrгу, системами
IюIпралiзованою пожежною споогфежеш1я) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

+

пушти L.1 -1.6 пmви 1 роздiлу
V гш1Бу

+

пункг і .4 шави 1 роздiлу V1штБу

вiдIювiдю до чин1ш нфмативно-Iравових актiв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiдповiдно до вимог норматнвно-кравових актiв.

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

ис"и зовнiшньою протипожежною водопосmчанш, mсоснi станцii.
вiдповiфютъ " експлуатуютъся вiдцовiдно до прошожежшх в"ог
Улаштування та утр"аш внутрiшньою прошюжежною водоюну, кiлькiстъ

+

вводiв у будiвjпо, ви1рати водн m внутрiшн€ пожежоmсilшя m кiлькiсTъ

+

пуж1и 2.1, 2.3 глави 2 роздiлу V

1п1Бу

пушг 2.2 Imви 2 роздiлу Vгшу

скрум1ш вiд пожежних кранiв вiшовiда€ в"оmм будiвельIшх норм

12. Наявнiстъ та утрнмаIіня пiдроздhiв добровhьно.Ь вiдомчо.]. т
м1сцево] пожежIю] охорони, пожешоі техніки та первI]нI[и
засобiв пожежогасiння
1З. дотримання вIIмог пожежно.]. безпеки пiд час збирання,
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

II

пушг 7 роздiщг 1, пужг 1 2роздiлуП,пункти3.1-3.261пави3роздiлуV1ШБУ,с"ттi61-63КЦЗУ

+

+

пуш" 8.1.1 -8.5.18
НАПБ В.01.057-2006#00

14. дотрнмання вимог пожежно.]. безпекн пiд час проведення
вогневнx, фарбувальнш та будiвельно"оIггажнш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiвнIщIво, реконс1рушЬя, пфеоснащешш, ресmкрацiя m каIhтальний
онт примiщень, будішкiв, споруд здiйснюю'гъся на IIiдставi IроектноI
докумеЕгщi., яка затвфджена у вс"новленому порядку
Заходи пожежно.1 бе3пеш при пiдготовцi та проведеннi зварювалышх " iнших
вогневих робiт вiдювiдають вимог" нормат1шшп[ доIqrментiв
оди пожежно1 безпеки кри пiдготовцi " кроведешi фарбувальних робiт

вiдповiдаюіIъ вимо1ам нфмативних докумеIпiв

+

роздh vll 1п1Бу

+

пушт 21 роздiлу П ППБУ

+

пунк'ги 1.1 -1.5 глави 1 роздiлу

+

пунк'ш 2.1 -2.28 пшви 2 роздiлу
Vn 1п1Бу

+

пуЕmи 3.1 -3 ,9 глави 3 роздiлуVn1п1Бу

оди пожежноi безпени Iри пiдгсгговцi m проведснЕh робсгг з мастшами,
14.4

шеями m ilшими подiбними 1крючими речовIшами й матерiалами вiдповiдають

vпгншу

вимоmt нормапшних документiв
оди пожежно.1 безпеки при пiдготовцi m проведеннi будiвельно-мошажzшх
iт вiдповiдають вимоmм нормативних докуменhв
Заходи пожсжноi безпеки у прюпнiй докуменгацii щодо застосуванш
пожсжно-техmчноI класифiкацii вiдповiдаюггь вимоmм нормапшшх

+

пушти 4.1 - 4.48 глави 4 роздiлу

vn гшу

пушг 2

час'mlи першо1.

статтi 67 КЦЗУ,

докумен"

щ-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`назамінvОдатю1А,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй докуменmцii щодо обмежешя
пошкрення пожежi мiж буд1шками вiдповiдаютъ вимоmм нормативних

пункг 2 час'1ши пфшоi
статгi 67 КЦЗУ,

докумеЕ"

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (втDативчиннiсть`назамiшпунm-5.l-5.6дБНВ.l.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроекппй дощrментацiI щодо обмежешя
пошиl"шя пожежі в буд1шах вiдповiдаю'гъ виьюmм нормативних

пушг 2 час'пппI пфшо1.
статгi 67 КЦЗУ,

докумеЕггLв

пу- 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (втіэатmчI-сть\назамiнvпушml6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежноi безпеш у проектнiй докуменmцii щодо забезпеченш
безпечноi евакуацil людей вiдповiдають вимоmм нормативIшх
докуменгів

пункг 2 час.пшI пфшоi
статгi 67 КЦЗУ,

пун" 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втDиннiсть\назамiнvпуж1и7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

ходи пожежноi безпеIш у кроешhй документацil щодо забезпеченш

пушг 2 частиш пФшоі

гасiння пожежi " кроведешя пожежно-рятувальшвL робiт вiдповiдають

статтi 67 КЦЗУ,

вимоmм нормшш1шх дощгмешів

пуЁ 6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (mчиннiсть\назамiнvпуш1и8.1-8.18дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежно1 безпеш у 11роектній донуменmіhi щодо основ1шх

щшсг 2 частини пфшоi.

iнженерно-технiчшж засобiв захисту вiд пожежi вiдlювiдають вmюmм

статтi 67 КЦЗУ,

нфматшн1ы докуме1пів

пу1-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (mиннiсть\назамiнvцушш9.1-9.2дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5-6

Частина П. Забезпечення техногенноi безпеки та захисту
населення і теритотііи вщ надзвичаиних ситуаціи
цуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'сктiв,щоналежатьсуб'ектамгосподарюванш,

1. Виконання внмог iнженернФтеzнiчнш заходiв на об'сIггаL,
про€ктуваIіня якI[х здіиснюстъся з ур&цгванням інженерIIо-

тепнiчнш заходiв цивhьного зшсту

проектуваш явжздiйсшосгъсязурахуваннямвимогiнженерно-технiчнихзаходiвщвiльноюзахисту,ПКМУ№6,
+

пiдпуш 1.9 дБН В.1.2-4-2006

пуш 3 Пкрядкуiдентифiкацii.таобфоб'сктiвпiдщеIюi`небезпекщПКМУ№956

2. Проведено iдентнфimщiю об'€кта пiдвищеноi небезпекі]

+

пункт 9 частшш першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпешоб'скгiвпiдвищено.і.небезпекIьПКМУ№956

З. ЗдiйснеIю дек.mруваIIня безпеки об'сктiв пiдвIIщеноТ небезпекн

+

пушг 1 Порядку 1роведешяобов'язковогострахуванняцфiJшноi'

4. Проведсно обов'язкового страцгваI]ня цнвhьноi
вiдповiдальностi суб'сктiв господарюван ня

+

nym 1 О частЁ першо.і.статгi20]цrшг2часгини

s. Розробjтено планiв лока-Iiзаціi та лiквiдацil. наслiдкiв аварiй m

об'€Iггах пiдвищеноr небезпекII

+

пфшоi статгi 130КЦЗУ,сгипя11ЗУ № 2245

пункт 2 частши пфшо1статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щ7жш4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'€Iгга засобамн кофеIггивIIого та
iнднвiдуального захIIсту

7. РОзмiщено iнФормацiю про заходи безпекI[ та вiдповiдну
поведiнку населеI[ня у разi внникнення аваріi

відповiдальнос.гi, ПКМУ №1788,пункг4.9.5птБ

+

пунп 3 частЁ першоi.

+

стаггi 20 КЦЗУ

пунк1` 4 частЁ пфшоГстагh20КЦЗУ,час.пша 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв

+

nyEm 5 часЁ першоi.сгатh20,стапя26КЦЗУ,nym3ПКМУNg787

9. Створено об'сIгговi ФормуваI[ня цивiльного захIIсту та необxiдну
я -іЕ функцiонування матерiаj]ьно-технiчну базу, забезпечено

+

готовнiстъ такш формуваI[ь до дiй за призначенням

пуш 6 частиЕпI пфшоi.статгi20КЦЗУ,додаток 1 доМе.годикиIроIнозування

10. Створено диспетчерсшу службу на об'скгi пiдвищеноТ

небезпекн

+

пуню 8 частЕш першо.і.статтi20КЦЗУ,стаття40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з питань цивiльного захI[сту, у
тому числі правилам теЕногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№44З,ГПw № 444
nym 1 1 частши пфшо1статтi20КЦЗУ,пушIи5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведено об'скговi тренування i навчання з пIIтань
ц[Iвj.[ьного заЕIIсту

+

навчаIшя населення дiям унадзвичайЁситуащях,ПКМУNg444

пункг 12 ча-першоi.

1З. Забезпечення аварiйшгрятувального обслуговування суб'сшiв

господарювання

+

статгi 201`а статгя 133 КЦЗУ

ста'г1`я 32, щrшIи 15, 1час.гиш1першоi.статгi20КЦЗУ,наказМНС№653,щ7нкг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотримання внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, облiку, використання та

+

реконструкц]і заЕнсниЕ споруд цI]вLльного захисту

(mатив чинIhсть\

на замiш ПКМУ NQ 138
пушг 18 час'ш пфшоiстатh20КЦЗУ,статгя98кцзу,абзацшостЕйпуш1у4Порцдкустворен яiвикориста1п1яма'IерiагIьрезервiвдлязапобiганы,лiквiдацh.надзвичайш1хситуацiйтехноген огоi

15. Створено об'€Iгговий матерiальI]ий резерв для запобiгання та
iквiдаціi наслiдкiв надзвнчайнш ситуацiй

+

1риродною характкру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(втDативчиннiсть`назамiнvабз

етвертIй щгшгу 3 Порядкус'mореIшятавикорис'mн яматерiалышсрезфвiвдлязапобiганняiлiквiдацh.наслiдкiвнадзвичайшх

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено на об'скгi пiдвищено.і. небезпеки автоматизованш

стапя 53 КЦЗУ

систем ранньог'о виявjlення надзвичайнш ситуацiй та сI]стем
оповiщення та забезпечено .k працездатнiсть

+

цушг 1.1 Правил охоронижиIтялюдейнаводнихоб'mах

17. Забезпечено внконання внмог законодавства щодо охоронн
+

жиг[тя людей на водних об'€кгах

Пояснення до позначень, використаних у перелiку питань
«Так»
«Нi»

-так, виконано, докримано, вiдповiдае присутн€;
-нi, не виконано, не доIримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«НВ»
«Ш1»

-не вимагас'Iъся вiд суб'скга господарювання (фiзичноl. особи -пiдкриемця)/об'екга, що перевiряеIъся;
- не перевiрялося на суб'ысгi господкрюваIшя Ф фiзIшно.і. особи -пiкриемця)/ об'ектi.

ОПИС ВИЯПLПЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Норма"вно-правовий акг, вимогн
якого порушено

J№з/п

реквiзнти нормн(пунш,ста")

позначенI]янормативно-правовогоакта

детальний onIIc вI[яві[еного порушеI[ня

КО

НИй ЗАКЛАд оСВIТИ «ТРИТУЗНЯНСЫСА

сЕрЕдня зАгАльноосвIтня школА 1-ш
сту11Еню»

Роздiл V п.1.2

2-Х ПОВЕРХОВА БУдШЛЯ
Будiвлю не обладнано системою проггипожежного захис1у

ш1Бу'lфаЕ-

(сис'гемою пожежно1. сигналiзацi.і., системою передавання

роздiл VI п. 6п.7.2.таблицi«А.1 »додатку«А»;п.5.1.дод.<б»,таб.<б-1»

I-'бншдJн
-зшщ±та

пожежних сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
с3гме.. Будuнш, прuмiщення та споруди повuннj обладнуватися
системами протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

усш-си-айуф1-. iнщуф15.СВ2016№974вhдhячmкmшd'укр08нщ2016р,за№12z"59(далi -1П1БУпозакладамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпрстuпожежнжозахuсту».

1пБу

Не виконано з'елнання жил електричних проводiв паянням,

1.

2.

Роздiл IV п.1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
1рупах будiвлi дошкiльного навчального заю1аду, а саме:
З'сднання, вiдгаггуження та окiнцювання жил кроводiв i

3.

роздiJ[ V п. , .2.

роздiл VI'
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

1шу

Роздiл П1 п.2.22.

Будiвш не обладнана системою оповiщення про пожежу та

1П1БУ по замадам

управлiння

освiти
дН В.2.5-56:2014

прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися системами
протипожежного захuс;ту вjдповiдно до дБН В.2.5-56:2014

ппБу

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюегься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з

табл. Б1, п. 5.1
4.

мабел}в мають здiйснювс[т:uся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або затuскачiв.
евакуюванням

людей,

а

саме:

<GFу®сt#кzf,

«Сuстемu прот:тожежного захuсrщ ».

Освiтленням у темний час доби, а саме: «БуФеf#к« 7»о 7.#з«j

об'€кгт мають б:ут:u забезпеченi афесними вказjвнuкамu
(назва вулщi, іюмер будuнку), встановленими на фасадах
будiвель або iншш видних мiсцж i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивільного
захисту Украі.ни(шорядокзабепечення

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

населншiосбвоюсшадуневонiзованжформуваньзасобамирадiцйноютахiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 №120 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльногзахистунапiдриемствах,органiзцiях,установхтан ебзпечнитериторiях».

п.4.3.

6.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних
елементів горищних покритгiв будiвлi, а Саме: {tУ 6jіЭw#каtl;;

крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'янi елементи
горищних покрuттiв повuннi оброблmrгшся засобсtмu
вогнезстісту,

якi

забезпечують

I

групу

вогнезахuсіIоt

ефектuвностi».

Перелiк питань щодо здiйсненш контролю за дiями (бездiшьнiстю) посадових осiб,
уповнова=енш на здiйснешя перевiрки
(заповнюсться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' скта господарювання)
Jч9

з/п
1

2

Питання, що пiдлягають контрол1о з боку суб'скга

господарювання

так

нi

нв

Про проведенш Iшаново1 перевiрки суб'ек`m господарювашш письмово
попереджено не менше Ihж за 10 календарних дЕhв до 1-і. початку

нп

Нормативне
обгрунтування
частина че'гвеD'та статтi 5 ЗУ

вiд о5 квiтня 2007 tэ. N 877

Посвiдченш на Iроведення пфевiрш та службовi посвiдченш, що

частина п'яm статп 7 с'mття

засвідчуюIъ осiб, що проводятъ перевiрку, цред'яв]1ено

10 ЗУ вiд о5 квiтш 2007 o. N877

Копiю посвiдення на пфевiрку надано

частгша п`ята статгі 7, абзащIтретiйташост1йе=а=iJQLЗ±Iвiпо5квiтш2007гі.N877

3

Перед початжом здiйсненш перевiрки особамщ що здiйснюютъ
4

5

перевiркрr внесено запис 1Iро перевiрку до вiдцовiдного журmлу

суб'сm юспод?рювашя (за йою наявностi)
Пiд час позашIановоi пфевiрки з'ясовувалися лше h пигашш,
необхiднiсm пфевiрки яких с`mла Ihдсmвою дш П здiйсненш. У
посвiдченнi на здiйсненш позашаново-1 перевiрки зазmчено пигаЕ1ш,
що € пiдсmвою дгш здiйсненш mко.i перевiрки

частина mанашята статп 4ЗУвiло5квiтня2007D.N877

частина пеDш8 статп 6 ЗУ вiп
05 юiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.1. перевiрки
та складеного акта пеlіевірки
Jчgз/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I
I
I
I
I

Цей акт перевiрки складено у двох примiрншах, од1ш з яюD[ вручасIъся кФiвшку (власнику) суб'скIа 1"подарюнш або уповноЕ"енiй Е"особi,адругий-залшастьаяворmнiдСНСУкра1'ни,посадовiособиякоюздiйсшовали3ахiддфжавноюнагляду(конгроjпо).

Пiдписи осiб, що брали учас'Iъ у перевiрцi

Посадовi особи органу дСНС Укра~ши:
Головн1й iнспектор Солошнсысого РС
ГУ дСНС УкраП1и у дцiпропетровсысiй областi
майоо слvжби IIивiльного захис'Iv

Бойко ВалеDiй Миколайович

(посада)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Посадовj тя/або уповновженi особи суб'€кm господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:
Завizгvючий КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

освпи «тритузнянськА сЕрЕш1я
зАгАльноосвг1ня школА 1-111

ступЕню» солонянськоЁ сЕлипшо1

рJш

\ОПвjR,лLkі*Lс_сj

`',

(посф)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

(пjдгшс)

П|ішБрник шшго а]гга перевi|.ш отримано «:ЁЁ»

ЕЕЕЕЕ]Е

2018р.:

Зфizючий комунАльного зАклАду
осв1'1и «тритузнянсъкА сЕрЕш1я
зАгАльноосв1тня школА 1-111

ступЕню» солонянськоЁ сЕли11шоЁ
рАди
(по-)

•,,-- ;i_`:.`--==-`

ф '`р ,ис1, еа ,€/tеz`
(тірiзвнще, iм'я та по батьювi)

(пiдшс)

Вiдмi"а щ]о вiдмову пiдIисашIя/отримання (необхiдне пiдкреслиги) посадоыми та/або уповноваженими
особами суб '€кта господарюванш 1щого ак1`а пфевiрки
Пр"jпсяL У виmдку наявностi в антi вiдомостей, що сfгановгштъ службову або державну "Фtнщо, йому може бути присвоено вiшовiдшй гриф
секрстностi або обмеженш дсюту11у.

пЕрЕл1к
нормативногправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено перелік питань щодо проведення перев1рки
Затверджено
ПозначеЁ Назва нормативно-правового

Jч9

аша

1юрмативно-

з/п

правового аша

А

1

2

зу № 877

дата та номер

правового акга

3

4

зфшукрm

1
1.1

вщ нормативно-

правового акга та
назва органу
«Про основш засадI державного на1шду

Закон Ущmiш

норматнвно-

вiд о5 квiтня 2007 р,
Ng 877-V

(КОШРОШО) У Сффi ЮСПОдРРСЖОiдiяDIьностi»
1.2

к1ру

Кодекс цmiльного захио1у Украiни

кодекс

вiд о2 жовтш 2012 р.Ng5403-VI

1.3

зу № 2245

«IЩо об'€кти пiдвIщеноi- небезпеки»

Закон УЩш

нiд 18 сiчш 2001 р.Ng2245-П1

1.4

зу № 15/98

«Про захист людиЕ1и вiд вIшmу iонiзуючого

Закон Ущmiш

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

вищмiнюmння»

Постаповті Кабhету Мiпiстрiв Украihн
Посmноm Кабiнелу Мiнiстрiв

1-№996

ПОрядок iдеЕггнфiкаIЁ. m облiку об€кгiв

гкw № 306

Криг\крi.l,

пiдвищеноi небезпеки
за

вiд 14 сiчня 1998 р.

№ 15/98-вр

якими

оцiшосгъся

ступiнь

укtиi-

Посганоm Кабiнегу Мiнiс`Iрiв

вiд 1 1 л2002 р. № 956
вiд29лютого 2012р. №

рmику вiд кроваджешя юсподарсько1дiяльностimвизшчасгъсяперiодичнiстьздiйснешяплановихзаходівдфжавногонапіяду(контролю)усффiтехноюн о1тапожежноiбезпеш

ущы-

пкw Ng 5

Тшове поrюження 1ро відомчу пожежну

Постаноm Кабiнегу Мiнiс'грів

охкрну

ущmm

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

1-№564

ПОРЯдоК фУНКЦiОНУНШЯ дОбРОН"ЯЮ1.

Посmнова КабiнеIу Мilhстрiв

вiд ] 7 JI-

пожежноi охорони
ПОрядок i кравила проведення обФе-

украi-

2013 р. № 564

Постаноm КабiнеIу Мiнiстрів

1- Ng 1788

с'грахування іфijъноi вiдровiдалшхh суб'сктiвгосподарюваншmшюду,якамоэюбу"запqдіянапожеэmмиmаварiяминаоб'скшхпiдвшценоiнебсзпешLвнтпочаючипожежовибухонебезпечнi

ущmm

306

вiд 16 листопада
2002 р. № 1788

о6'ати " об'ати, юсподарсьm дiшьнiстънаякихможе11ризвестидоанрiйеI[ологiчногоiсанi"рноепiдемiОлоhчногохаракру

2.6

2.7

2,8

ПКw Ng 1200

ГПСw Ng 1 2 1 4

/ыЁ чиннiсть`на±1-№763

1-Ng 308

rв"тив чиннiсть`на±ГПСw№775

2.9

1-№443

2.10

Порядок забезпечешя населенш i
крацiвшкiв формуmнь " спецiалiзоишхслужбцmшьногозахистузасобамиiндивiдуальногозашсту,гриладаъшрадiаIhйноi'mхiмiчЕюIрозвiдщдозимсrlричногоiхiмiчноююшротпо

Посmнова Кабiнету Мiнiстрiв

Пqх3лiк об'hв " окремих тфнтфй, я1Ь

Посmнова Кабiнеrlу Мнiстрiв

пiдшmю.гь постiйному m обов'язювому надоювiрнiйасновiобслуговуван юдкржавнимиаварiйно-рятувальн"исJIужбамиПрозатверджен яперегIiщгсуб'спiвюсподnрюванш,галузейтаокремихтершорiй,якiп дляmютьпосгiйномуmобов'язковомуаmрiйно-рятувальномуобслуювуmшюmдоговiрнiйсхжовi

укрi-Посганоm Кабiшгу Мнiстрiв

Порядок створенш i вшорисmшя
макрiалышх резервiв дш запобiган я,лiквiдацiі-mдзвшайшхситуацiйтехноген оюiприродногохаракткру" ixислiдкiвПорядокстворен ятавикорис"шяматерiаjlьшхрезервiвдшзапобimш iлiквiдацi'Imслiдкiвнадзвшайнихситуацiй

украi-

вiд 19 сф2002 р. № 1200

вiд о4 серпы
2000 р. № 1214вiд26жоЕггш

украi-

2016 р. № 763

Посmнои КабiнеIу Мiнiстрiв
ущфIFшПос'Iанои Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 29 бЁ 2001 р. №

укра1ни

775

308вiд 30 вереош 2015 р. №

Порядок пiдюговки до дiй за призЕшчешям
орпінiв управлiнш " сиjl щшiльною захисту

Постаноm

Кабiнегу

Мiнiстрiв

Г1КЮ № 444

ПQрядок здiйснены Еmвчашя ЕиселеЕшя
дiям у надзвичайних сигуацiях

Пооганоm

Кабiнегу

Мiнiстрiв

2.11

ГПСw№787

Пос"ноm КабiнеIу Мiнiстрiв

укрiни

2013 р. № 787

2.]2

1-№_253

Пфядок утвqрешя, завдрння та фуIшцilформувань цивiльного захистv

Порядок використаны захисшх споруд

Посmноm КабiнеIу Мilhстрiв

вiд 25 бФезш

2,13

2_14

2.15

2.16

2.17

2.18

/в"" чиннiсть`назамiщпкку№138

пкю № 1 1

m"№6
1-Ng729

ПКку Ng 84 1

1-№440
ГПСw№819

3.1

НАПББ.03.001-2004

укр1ш

201З р. № 443

1шу

вiд 26 чфвш
2013 р. № 444
вiд о9 жоЕггЕш

у"шПосmноm Кабiнегу Мнiстрiв

зашсних споруд цmiльного захисгу mызденшйоюобhку

украiш

2017 р. № 138

Положенш 1іро €дщу державну систему
Iфiльною захисту
Щ>о затвфджешя пфегіiку о6'qпiв, що
належать суб' снгам 1Осподдрювання,кроеггуmнняякихздLйснюсIъсязурахуmшямвимогiнженфно-технiчшIхзаходiвцIвiльноюзахисту

Посmноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

украm
Посmнова Кабiнегу Мнiстрiв

2014 р. № 11

Пфядок фmнiзацil. " проведення
крофесiйноi пiдготовки, пiдвщеншквалiфimlhlосновЕшхцрацiвникiвкрофесiйшхаварiйно-ряту--служб

Пос'ганоm Кабiнегу Мнiстрiв
укр1ни

нiд о2 жоЕлЕ1я

Про затвердже1шя Порядку проведенш

Постанон Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 30 жовтш 2013 р. №

еmкуацil' у разi загрози вЁшенш абовшшеншнадвичайнихсиIуацiйтехногенногоmприродногоmраккру

укра1'-

841

Порядок пофшя i ре€с.Iрацii дешараIhi
вiдIовiдFосh матqэiальнФтехнiчноi базисуб'ек"юсподарюmшшвимог"законодаютвазпиmЕъпожежноiбсвпеки

Пос`mноm КабiнеIу Мнiстрiв
укра1`-

вiд о5 червш 2013 р. №

Пфядох проведеЕшя навtlашя керівного

Посmнова Кабiнсггу Мнiстрiв

укрiни

украI-

IнпIi порматшно-пlіавовl аіm] та норматшн] докргментн
1Ьюз ШС УкрШ

Тшовi норш належностi воIнеmснинiв

rЕЁтив чиннiсть`

3.2

вiд 26 чфвня

1щільного захисту (щільноi оборош) дпяюспофрськmькуштурнихтапобутовихшотребПорндоксткрнш,утр"ашфонду

сIсладу " фахiвцiв, дiяльнiсть шmL пов'язашзорганiзацiаоiздiйснешямзаходiвзшmЕьIщвiльноюзахисту
з

укрi-

2009 р. № 253вiд10бфезня

вiд о9 сiчш
2014 р. № 6

2013 р. № 729

440

>
23 жоmш 2013 р.
„'№вiд
819

вiд о2 юiтня 2004 р. №
151,заресх>троmнийуМiн'юстiУкрiш29юiтня2004р.за№554/9153

Правила пожежноi безпеки в Украiні\,JтF*-

Шказ МВС Украiш

вiд 30 грудщ 2014 р. №1417,зарекрmшйуШ"зтiУкраi.шо5
березш 2015 р, за №I52пfяf'гl

-*,`,1,1..-i`-

3.3

Наиз ШС Украm

Правша уhапцуmш

Правила улашгувашя, експлуаmШ та `

систем раЕшьо1ю

техшчного обслуювуmшя сиогем раннього

вiд 15 травш 2006 р. №
288, заре®троmшй у

виявлешя надзвшай1шх сигуацiй та

Мiн'юстi Укра1.ни

оповiщенш jlюдей у разi .і-х вшIишенш

05 лЁ 2006 р.

в-еш

/Еггmтив чиннiсть`

з.4

Правш охорош ж~

Правила охфони жигтя людей на водZшх

-дей ш водFIKоб'с"х/Еггmтmчиннiсть`

об' -х укр'1'-Правилаохqрони жи1тя шодей на водш[

за № 785/12659

Шказ ШС Украm1ЬказМВСУкраiни

95/6383

ЕЁJЁмiЕх

3.5

Цравша охорош жи1тяJюдейmюдджоб'-х

об'-хукра1.Еш

1тгБ

Правипа тешоI€шоi' безпеки у сферi
щшільною захис1у на пiдприсмстш]ь в
фшш3ащях, установах m на небезпечних

вiд 1О квiтня 2017 р. № 301заресстроmнийуМiн'юстiукра1ни04травы2017р.за№566/30434

Еhказ ШС Укр.iш

мелодш

проIнозуmш ХНО

38

39

3.10

вiд 15 серпш 2007 р, №

557, зарекрваний у

Мн'кютi Учйi.ни о3

критср"
з.6з7

вiд о31рудш 2001 р.№272,зареестроmшй уМiн'юстiУкрIЕшо1]пююю2002р.за№

вкрня 2007 р. за №1006/14273

Меюдша прогнозувашя насшдків ви7Imу

Шказ hШС МiиIрополiтики,

вiд27

зш2001 р №

(викиду) небезпечних хiмiчЕшх речовш при
аmріях на промисjlових об'екmх i транспортi

Мiнекономiки, Мiнекагюhi

Мс"дща спостережень

Методща спостережень щодо ощнкирадiаційноl'mхiмiчноі.обстановки

Гhказ ШС Укрiш

вiд о6 серпш 2002 р. №186,зареmтроинйуМЛюстiУкраiш29серш2002р.за№708/6996

1нструк1щ з тришою
збфimшш

Iнструкцm з трIвалого з

Шказ ШС Укрm

вiд 16 1рудня 2002 р. №330,заlюФтроmнийуМ'кхугiУкрi.шо4бкрш2003р.за№179Л500

радiацiйною та хiмiчного захисту

Гhmз ШС Укр1ш

вiд 9 жоmш 2006 р. № 653,заресстрованийуМiнЪостiУкраiнио2листоmда2006р.за№1180/13054

Наказ Мiнiстфства оборони

вiд 14 листоImда 2013 р. №

1нструкщя щодо

іmlшя засобів

укщя щодо утримашя захиснш с11оруд

утрm4ання захиснихспQруд

Iщвшьноi Обфони у мкрний час

Правша наданш

Правила mданн техшчних умов до
інженфною забезпечешя об'€кта
будівнищва щодо пожежноi m техногеIшоi

технічних умов

73Ю2/64/122,

заресстроваЕп1й у МiНюстіУщю1.ш1Оюiтш2001р.за№326/5517

укра1_-

771,3ареФтровашйу

Мiн'кхнi УкраIш 22

безпеm

листоmда 2013 р. 3а №1988/24520

3.п

ГLIан р®гуваш нарадiацiйнiampii

План реагуmшш на радіащйЕh ampH

Шказ дфжатомрегулювашя,

шс

вiд 17 травш 2004 р. №
87/211,3арекроmшйу№'юстiУкра`1ш10червня2004р.за№720/9319

3.12

дБН В. 1. 1 -7-2002

дфжавнi будiвельнi норми. Захист вiд

Наmз дфжбуду Украiш

вiд о3 груды2002р.№88вiд31жоFгы 2016 р.№287

rвт"тив чиннiсть`

Е±

пожежi. Пожежm безпека об'с]пiвбудiвни-

Наказ Мiнрегiощг Укра1ни

дБНВ.1.1-7:2016

дgржавнi будівельнi норми.Пожежнабезпеmоб'сктiвбудiвнщгва

дБН В.1.24-2006

дфжавнi будiвельнi норми. 1нженернотехшчm заходи цивiльною захисту(щшmноiобороIш)

Iйказ Мнбуду УкраШи

Правша IIОжежноi безпеки в
аIрокромис`7ювому комппексi

шс

№ 730Л70, заре€скроишйуМн'юсhУкр"ш05квi"2007р.за№313/13580

Мегодша іденш шащі
шо

Меюдша іденти Iкацii пmнцiйно

Гhказ ШС Укрiш

вiд 2З лютого 2006 р. Jvg 98,зарессттюmшйуМiн'юсhУкраі.ш20березы2006р.за№!286/12160

3.16

д1ШВ.2.5-56:2014

Наказ Мiнреhону Украilш

вiд 13 листо11ада 2014 р.

3.17

дБН В.2.24-97

державнi будiвельнi норми Украiни.
Сисюми про`шюжежноIіо захисту
дфжавнi будiвельнi норми Укра1ни.
Буд1шнI " споруди дигячих доIшіjьшж

3.13

3.14

1Ё В.01.057-

2"/200

з.15

небезпечних об'скhв

за"д1в.
3.18

дСТУ Б В.2.5-38:2008

Шhональшй стандарт Украiш Iнженерне
обладшшя будишiв i спорудг Улашгувашя
блисmвюзахисIу будiвель i споруд

3.19

3.20

дБНВ.2.5-74:2013

дБН В`2 , 5-28-20%

274

Наказ МiшIрополiтики,

вiд о4 грудш 2006 р

№ 312, чиннi з о1.07.2015рвiд27.06.96р.№117та

Ihказдкржкоммiстобудуванш

ущиi-

вЕюденi в дiю mmзом
№136 вiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

Наказ Мнiстфсmа регiоmjъного
розвитку m будiвнщIва УкраПш

вiд 27 червы 2008 р. №

269, чший з о 1 сiчш
2009 р.

дфжавнi будiвельнi норми Украiни.
ВодопосmчаЕш. Зовнiшнi мфежi та

Наказ Мiнiстщва регiонального

вiд о8 квiтш 2013 р. №

споруди. Основш положешя проекгуванш

розвитку, будiвнштmа та

133, чшшй з о1 сiчня 2014р.

жиглово-IюмунальногоImподарстmУкраі-Еш

Наказ МiнiстерсIва будiвництва,
архiтектури m зн!тловФкомунального
юсподарсюа Укра]-ни
Наказ Мilhстерства пашва та

чиншй з о1 жовтш 2006 р.

дфmвнi будiвельнi нормн УкраВш. lюіaенфIіе
обjщцнанш будишв і споруд. Прflродне i шгучне

ОсвIтле"
3.21

вiд о4 сф1шя 2006 р. №

Правиjтаулаштуванш

Правиm уііаштування еjюъггроусгановок. Глава 1 .7

електроус'mновок

Заземлення i за"снi заходи елек1робезпеки

енерпггн" Украі-"

вiц 15 травня 2®6 р. № 168,

вiд 28 серпня 2006 р. NВО5

