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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЫСИй РАйоНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВ`JIШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЫ[1й оБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Украrни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. СОлоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

ш № 134
ск.IIадений за результатами проведення планово.і. (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноi. та пожежноi безпеки

Ё+ЁТ±Т_"+?ЁНFL#ЧЁЁ.КЕА=рЁiЕFфзmjшLЕшсшiLЕнящQдА+
±шстушшО»СОЛОIЕЕ:Ё=Оj"СmЕОЕЕЁЁОЁЁтвсью6бщ±
#LЁ:Ё=ТЁдТрЕГНосоЕбЕLЕбШQLК
_1
__
або ресстрацiйний номкр облiковоi. картки Imтника податкiв фiзичноi. особи - пiцпри€мщ, або скрiя та
номер паспорта (д]1я фiзични осiб, якi через сво.і. релiгiйIh переконашя в установленому порядку

вi"ови7Iися вiд прийшяпя ре€страцiйного номера облiковоi. картки 1шат1ша податкiв та повiдомшш про
це вiшовiдшй конIрошоючий орган) днiпропетtювська область. Солонянський tэайон. с. Надi.і.вка. вVл.
шкijlьна. бvдинок 1 тел.
(мiсцсзнаDюдження/мiсце про"вання суб'скIа юсподарювашя, номер телефону, факсу та щ)еса еjюктронноi пош")

ЕЁе:РнеаНО].бЁ-адкрС°:н=:f€Пm=:::б:=;=Лtа=Ьи.,крС;=СЬМРайОН.С_LдаЩЩЕаЁ
Ступiш ризику суб'€кта господарюванш з урахувашям значешя крийнятного ризику вiд проваджеЕшя
господарськоi. дiягшностi у сферi техногешоi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнфоlімацiя про птіоведе]шя перевilіки:
Розпорядчi докуме1гги щодо здiйснюваноr перевiрIm
Тип здiй€нювано.I. перевiрIш

Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiншм дСНС
планова;
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
/ позапланова.
Посвiдчення на перевiрку вiд «23» травня 2018р. № 33
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Початок перевiрки
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Особи, яId беруть участъ у проведенШ перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра.Ни або .h. територiаіIьного органу:
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Посадовi та/або уповноваженi особи суб'€ша господарювання (об'€mа перевiркн)/ФiзIIчна особа пiдприсмець

З::jg}роч=КОМУНАЛЬНОГОЗАКЛАдУ:СЕРF#_#С"Ь:::±:ЕРЕдНЯЗАГАЛЬНООСВГГНЯI1ЩQ±

лА 1-111 ступЕню » солонянсько1 сЕлишно.1 рАди могилА олЕнА олЕксАн]1р1внА
крелi Особи:
(пmада, прiзвIIщс, iм'я m по батьковi)

/ не було взагалi

данi про останню перевiрку:

Планова

ПозаIшанова

П не було взагалi
/ була у перiод з 14.08.2017р. по 24.08.2017р.
А1п перевiрки вiд 22.08.2017 р . NЕ9

-

Розпорядчий документ вiд «_» _,20щ, Ng
виконаний П, не виконашй /

ПЕРВЛ1К ШТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
Ngз/п

тж

Питання, що пiдлягаютъ перевiрцi

нi нв нп

НорматнвнеобгрунтуваЁ

Частина 1. Забезпечення пожежноr безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки
].1

Ihявнiсть на об'сыi розпоряшш документiв " iнформацiйних понажчикiв з
1шань пожеж но1 безпеки

1.2

На пiдпри"сmi створено С1Б

1.3

1.4

Eh пiдприсмствi ствкрно добровiльну пожежну охфону та утворено пожежнова]п,ний пiдроздiл
безпечення вшчеIшя правил пожежно1 безпеки m Iроведешя виховно1

спрямованоi на запобimlш пожежам

+
+

пушг 14 роздiлу 111ШУ

+

пУнкг 1 2 роздiлу 11 Ш1БУ

+

2. У будiвництвi та на виробнIщгвi застосовуються матерiалI[ т

речовинII з вI[значенимII показннками щодо пожежноТ небезпеки
З. Забезпечено дотрнмання працiвникамн об'скта Imанов.г[еног
проті]пожежного режиму

щrlжти 2 -8, 10 роздiлу 11 ППБУ

пушги 17 - 19 роздiлу 11 ППБУ

пу1ш 9 роздiлу 11 ППБУ

+
+

пушгг 1 1 роздiлу 11 ППБУ

4. Наявнiсть деюmрацIТ вiдловiдностi матерiально-техIIiчно.I. бази

суб'€игга господарювання вIIмогам законодавства з питан
пожежно.і. безпеки
s. Проведено iнструіггажi та проходження навчання з питань

поже"ОТ безпеки

+

9.2
9.3

9.4
9_5

Еленгроустановки

ппБу

(можгпшiстъ

1х

засггосуmнш,

монтаж,

щгЕши 1.і -1,21 шави 1 роздiлу1пгптБу

+

7. Забезпечено про"пожежний €тан утрI]мання будiвсль
примiщень та споруд
8. Забезпечено про"пожежнI[й стан утрнмання шляПв евакуацf]. i
+
виходiв
. Ста[[ утDимання iнженерного об.1аднання
9.1

щrшги 15, 16, 20 роздiлу П

+

6. Забезпечено протипожежннй стан утрI]мання територіi

наладка

ксплуа"щя) відцовідаюIъ вимоmм норматившх докуменhв
СIюгеми опаленш та юпловi мережi вiдповiдають протшожежн" в"огам
сmндаргів, будiвегIьш норм m iших нфматившх актiв
Сиггеми ЕюЕгш1я1ЬI i кондицiонування повiтря вiддовiдають протIшожежшы

"о1" нфм

Газове обладншш вiдпонiдас крошпожежн" вимоI" норм
Сmтеми каналiзаШ та смiтюидалены вiддовiдають та експлуатуютъся

ідцовіддо до вимо1` протипожежнш норм

пушти 2, 4, 5 статгi 57 КЦЗУ

щгшги 2.1 -2.22 Iлави 2 роздiлу

+

п1 1п1Бу
пуmи 2.23 - 2.37 1"ви 2

1юзф ш ппБу
пушги 1.1 -1.24 mави 1 роздiлу

+

Iv гпшу

+

цушги 2. L -2.18 глави 2 роздiлу

+

щrmи 2.18 -2.27 mави 2

+

пушги 4.1 - 4.4 піави 4 роздiлуIvгпшу

+

пушш 3.1 -3.5 п1ави 3 роздiлу

IV ппБу

розф Iv ппБу

Iv Iп1Бу

10. Наявнiсть та утрI]мання автоматнчних сIIстем проггипожежного зашсту, засобiв зв'язку

10.1

Будiвлі, кримiщеЕшя m спфуди обладнанi автоматшшми систсмам
прсггипожежною зашогу (сис`гемами пожежноi сишалiзацН, автоматшним
ис7гемmш пожежогасiшія, снс'I€мами оповiщешя кро пожежъг та уцравлiнш
ванням тюдей, сиогемами кротид"ною захисгу, систем
щЕпралізованого пожежною спостфежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

+

пушш 1.1 -1 `61`лави 1 роздiлу

+

пушг 1.4 гmви 1 роздiлу V1п1Бу

V 1пшу

вiдповiдно до чиншж норматшно-правових актiв

]0.2

СШ обслуювуються вiддовiдно до вимог нормативно-правових акhв.

11. Наявнiсть та утрнмання снстем пі.отипожежного водопостачання
ис"и зовнiшш>ою IIроIшожежною водопостачанш, mсоснi сmнIЬI
11.1

вjдIIовiдаютъ та еIссп]Iуаізються вiдповiдно до про`ш1ожежних вимог

+

пушIи 2.1, 2.3 глави 2 роздiлу V

+

пушт 2.2 шави 2 роздiлу V1шу

Улаш1уваны " утримаш внутрiшmого прогIп1ожежною Iюдогону, кiлькiсть
1L2

вЕюдiв у будiвлю, виIрати вош ш внутрiше пожежоmсiнш m Еiльнiс'Iъ
скрумш вiд 11ожежних кранiв вiдповiда€ вимоmм будiвельшх норм

12. Наявнiстъ та утрI]мання пiдроздhiв добровhьноЬ вiдомчо.]. т
мtсцев oI пожежноі охоронн, пожежно.і. техIIіки та первнннI]
засобiв пожежогасiння
1З. дотримання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збнрання,

переробкн та зберiгання зерновш i грубш кормiв

1шу

11ушг 7 роздiлу 1, пункг 1 2роздiлуП,пункти3.1-3.26глави3роздiлуVШ1БУ,с"тh61-63К1РУ

+
пушти 8.1.1 -8.5.18

+

НА1Ш В.01.057-2006/200

14. дотрнмання внмог пожежIіоТ безпеки пiд час проведення
вогневиx, фарбувальнI]х та будiвельно-монтажнш робiт
14.1

14.2

Нове будiвнщгво, реконстукцiя, пфеоснаще1щ ресmкраI$я та капiталыпIй
онг пр"iщень, будщкiв, с1круд эдiйсшою'гъся на пiдставi кроешно
1

документаціi., яка заткрджена у вс1ановленому порядку
Заходи пожежно1. безпеки при пiдотовцi m кроведеннi зварювалышх та ilших

вогшвих робiт вiдIовiдаю'гъ вI"оmм нормативних документiв
оди пожежноi. безпеки I1ри пiдготовцi та проведеЕпЬ фарбувалышх робiт

+

роздh VII 1шшу

+

пу1шг 21 роздiлу 11 ППБУ

+

щrши 1.1 -1.5 глави 1 роздiлуvllппБу

14.3

відlювідаютъ вI"о1вм нфмативних документiв
ходщ пожежноi бсзпеки при пiдюювцi " щ>оведенЕЬ робогг з мастинами,

+

щrlmи 2.1 - 2.28 глави 2 роздiлу

14.4

кjюями та iшmm подiбн"и юрючими речоышами й матgрiалами вiдповiщють
имоmм нормативних документiв

+

пуЕшти 3.1 -3.9 глави 3 роздiлуvn1п1Бу

+

пушги 4.1 - 4.48 mави 4 роздiлу
Vn 1п1Бу

оди пожежноi безпеки 1ри пiдготовцL m проведешi будiвегIьно-моmажних

рбіт відповідають вимоI" нормативних докуменгiв
Заходи пожежноi безпехи у кроепнiй дощrментацii щодо застосуваны

vn ппБу

пушг 2 час`пшI пфшоi.статгi67КЦЗУ,пу1-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(вmчиннiсть`назамшvода.гкиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

пожежно-техшчноi класифiкаіЬ± вiдповiдають вmюmм норматившх
документiв
+

14.5.1

ходи пожежноi безпеки у кроектнiй документацil щодо обмеження

пушт 2 частини пФшоiстатгi67КЦЗУ,пу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002rвmчиннiсть`назамiнvЁ5.1~5.6дБНВ.1.1-7:2016

поширення пожежi мiж будшIками вiдIовiдають вимошм нормапвних
документiв
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй документацil щодо обмеження

пушг 2 часпш1 пФшоiстатгi67КЦЗУ,пуш"4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(втDиннiсть`назамimпункти6.1-6.45дБНВ.1,1-7:2016

поширешя пожежі в будиmх вiшовiдають вимоmм нормативних

докумен"

+

14.5.3

]4.5

Заходи пожежноi. безпенz у щюектнiй документацii щодо забезпечены
безпечно1 евакуацii ]подей вiдповiдаютъ вимоmм нормапвIшх
дохументiв

пункг 2 час.пш1 першоiстатh67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(mчиннiсm)назамimпунк1и7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016

+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеки у проектнiй документаШ щодо забезпеченш

пункт 2 частиш1 першоістаттi67КЦЗУ,

mсiння пожежi m 1фоЕюдешя пожежно-рятувальних робiт вiдllовiдають

ви`юmм нормативних документів

пунк" 6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (mапшчиннiсть\назамiЕNпункти8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14_5.5

аходи пожежно1 безпеш у проектнiй дощrменIаШ щодо основни

пункг 2 час'гини пфшоi.статh67КЦЗУ,щши7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002/вmагивиннiсть`назамimпуЁ9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

iнженфно-технiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiдцовiдаюrгъ вимоmм

нормативних докуменгiв
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенноi безпеки та захис'Iу
населення і теритот]iй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Пфелiкуоб'hв,щоналежатьсуб'ектамгосподкрюваIшя,

1. Внконання вI"ог iI["енерно-тегнiчнш за&одiв на об'сктах,
проектування яких здiйснюсIъся з ураxуванI]ям illженернотехнiчніIх заxодiв цнвiльного захнсту

грсктуваЕшя яюжздiйсшоеIъсязурахуваннямвимогiнженерно-технiчнихзаходiвщIвiльноюзашсту,ПКМУ№6,
+

пiдDшст 1.9 дБН В.1.2-4-2006

пунm 3 ПОРЯдкуiдешифiкацiiтаоблiкуоб'hвпiдвищеноiнебезпекщ1ЖМУ№956

2. Проведено iдентI]фiкацiю об'сIгга пiz|вищеноi небезпекн

+

пунк1` 9 частЁ першоi.статгi20КЦЗУ,ПорядокекларуваннябезпекиОб'hвпiдвищено.і.небезпеки,ПКМУ№956

3. Здiйснено декmруванIIя безпеки об'сIггiв пiцвнщено.]. небезпеки

+

пункг 1 Порядку проведеныобов'язковогострахуванняЩIВ1ЛЬНОi.

4. Провфено обов'язковог.о страцгвання цивiльноТ
вiдповiдальностi суб 'сктiв господарюваЕIня

+

пуIш 1О часЁ пкршоiстапi20lщ2частЁ

s. Розроблено пmнiв локалiзац[i та лiквiдацГ[. наслiдкiв аварiй на
об'скгах пiдвищено.I. небезпеки

+

пфшоi. статгi 130КЦЗУ,с`1а1"11ЗУ № 2245

пункг 2 частЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,гIуш1и4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'€кm засобами колек"вного та

+

iнднвiдуального захис'Iу

7. Розмiщеtlо iнформацiю про заЕодн безпеки та вiдповiдну
поведiнку насе.г]ення у разi вI[никнення авар]i

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788,пу1-4.9.5птБ

пункт 3 часппш першоi

+

статгi 20 КЦЗУ

пункт 4 ча- пфшоiстаттi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв

+

щш 5 часЁ першо.і.с"тгi20,стаmя26КЦЗУ,пу1ш3ГП"У№787

9. Створено об'€кговi ФОрмування цивij[ьного зашсту та необхiдну
я ~іх Функцiонування матерiаjlьно-технiчну базу, забезпечено

+

готовнi€ть такш формувань до дiй за призначенням

пункт 6 частЁ пфшоiс`mтгi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодшцрогнозуmшя

10. Створено диспетчерсшу службу m об'€кгi пiдвищено.і.

небезпекн

+

пуЁ 8 частIши першоi'статгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з пIIтань цнвhьного захисту, у
тому числi правилам теЕногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
пуIш 1 1 частЁ пкршоiстатh20КЦЗУ,пункпг5, 6ПфядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'€кговi тренування i навчання з пIггань
цивij[ьного захI]сту

+

навчання населешш дiям унадзвичайнихситуа1Цях,ПКМУNg444

1З. Забезпечення аварiйно-рятувального обслуговування суб'сктiв

господарюванI[я

пуЕш 12 часгЁ Iкршоi.
+

с'гатгi 20I`а с'гат1`я 133 КЦЗУ

ста'1ш 32, пушги 15, 1часшнипфшоi-статh20КЦЗУ,mказМНС№653,щшг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотрнманt[я внмог законодавства щодо
створення, зберiгаIIня, утрнмання, облiку, викорI[стання та

+

реконструкцI] захIIснI[x споруд цившьного захисту

(mатив чиннiсть)назамiнvIЖМУNs! 138
пунm 18 час.ш1и пфшоiстатh20КЦЗУ,с.1штя98кцзу,абзацшост1йщшс1у4Порядкустворен яiвикористаш1яма'I`ерiатшрезервiвдлязапобiгашя,лiквiдацi .надзвичvситуацiйтехноген огоi

l s. Створено об'€Iгговий матерjальнI]й резерв для запобiгання та
iквjдац]i наслiдкiв надзвичайнш ситуацiй

+

Iриродною характкру та ixнаслiдкiв,ГПСМУ№308(mа"чиннiсть\назамiнvабз

еткртий пункту 3 Порядкус'гвореш1ятавшорис'ганняматфiалышхрезФвiвдjlязапобiганняiлiквiдаIdi.наслiдкiвнадзвичай1шх

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'€]ггi пiдвIIщено.]. небезпеки автоматизованш
систем раннього вI[явлення надзвI]чайнш ситуацiй та снстем
оповiщення та забезпеt]ено .].х працездатнiсть

статгя 53 КЦЗУ
+

пушг 1.1 Правил охорони

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
жиггтя людей I[а водннL об'сіггаЕ

+

жиггя тподеи на воднихоб'-

Пояснення до позначень, використаних у перелiку питань

«Таю>

-так, виконано, дотр"ано, вiдповiда€, крисутн€;

«Нi»

-нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«НВ»
«Ш1»

-не вимагаеIъся вiд суб'жга господкрювання (фiзичноl. особи -пiдIрисмця)/bб'екта, що пкревiрясгъся;
- не пФевiряjюся на суб'асгi господарювашя Ф фiзично.і. особи -пiдприсмця)/ об'скгi.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
НорматI[вно-правовий акт`, вI"оги
ЯКОгО поРУШено

Jчgз/п

реквiзи" норми(пункт,статгя)

позначеннянормативно-правовогоакга

детаjіьний опI1с виявленого I]орушення

ко

ний зАклАд осв1ти «нАд1ШськА
сЕрЕдня зАгАльноосвIтня школА 1-ш

стшню»

Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(б»,таб,(d5-1»

1п1Бу,1щш-

2-Х ПОВЕРХОВА БУдШЛЯ
Будiвлю не обладнано системою проігипожежного захисту
(системою пожежно.і. сигналiзацi.і., системою передавання

п"Еm`б-дн

ншшпшзшщфm

пожежнж сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
саме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi обладнуватися
системами протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

усшm-схЕhиуЕфщ-.сх"iнщуф15.С2016№974вhшiфкm`уф08вqЁ2016р.за№12Ж59(далi -П БУпозакладамосвiти)ЩНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56..2014«Сuстемuпротuпожежногоза]шсту».

1п1Бу

Не виконано з'еднання жил елек1ричних проводiв паянням,

1.

2.

Роздiл IV п.1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльною навчальною замаду, а саме:

З'еднання, вiдгащіження та окiнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомогою опресування,
зварювання, паяння або загIшскачiв.
3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл vl,
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

ппБу
1П1БУ по закладам
освiти
дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл П1 п.2.22.

1п1Бу

Будiвля не обладнана сисгемою оповiщення про пожежу та
управлiння евакуюванням людей, а саме: «фЭ##ки,
крuмiщення та споруди повuннi обладнуваI'пuся сuстемамu
протипожежного захисщі вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи прот:uпожежного захисту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюаься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсщх з
освiтленням у темний час доби, а саме: t{JГ}іЭиж# ma j.#мj

об'скт мають бути забезпеченi адресними вказiвнuкамu
(назва кулuцi, номер будuнку), встановлен:uмu на фасадах
будiвель або iншш виднію мiсцях i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивiльною
захисгу Украi.ни(dlорядокзабелечення

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

населншiосбвогскладунево€нiзваниформуваньзасобамирадiцйногтахiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкраі.нивiдl9.0820 Ngl20 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльноюзахистунапiдри€мствах,орг`анiзцiях,установхтан ебзпечнитериторiях».

п.4.3.

б.

РОзділ Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

п.6.23

дБН В.1.1-7:2016

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних
елементiв юрищних покритгiв будiвлi, а Саме: ttУ буОw#jб",
крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'янi елементи

горищних

покрuттiв

вотезс"uсту,

якi

повuннi

забезпечують

оброблятися
I

гругіу

засобами

вогнезсDсuсноі

ефектuвностi».

Перелiк питань щодо здiйснешя контрог1ю за дiями (бездiшьнiстю) посадових осiб,
у1Iовноважених на здiЁснешIя перевiр]ш

(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженимй ос6бами суб ' €кта господарювання)
Jчg

з/п

Питання, що пiдлягаютъ контрфIю з боку суб'сюга

господарюваЁ'

так

нi

нв

Про проведенш шановоі переырки суб скm юсподарюmшя письмово

1

попереджено не меше mж за 1 О каjlендарних днiв до Н початку
Посвідченш на провед€шя перевiрки та службовi па;вiдченш, що

2

засвідчують фiб, що 1роводять перевiрку, кред'яв71ено

нп
и

V

Коmю посвідченш на пфеырку надано

НОрматmне
обIрунтування
част1ша че`Iвеt7та стапi 5 ЗУ

вiп о5 квiтш 2007 D. N 877
час'гиm п'ята статm 7 сггаття
1О ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N877

чаогина п'ята сmтті 7, абзащтфйmшосп1йезЁШJФLЗIIвiдо5квiтш2007D.N877

3

V'
Перед почапом здiйсненш перевiрки особами, що здiйснюють

4

5

пфевiрку внесено заIшс про перевiрку до вiдIовiдного журmlу
суб'скга господарюванш (за йою наявностi)Шдчаспозашановоi.пфевiршз'ясовушIися лше тi шmш,
необхiднiсть перевiрки яких сігала пiдсmвою дпя П здiйснеЕшя. У

1юсвідчеш на здійсненш позаплановоi перевiрки зазначено пиmння,
що € mдсmвою дш здiйсненш такоi' перевiрки

V,

часі`шга mанаітIIята статгi 4ЗУвiдо5квiтш2007D.N877

V/

частш1а IтеDша статгi 6 ЗУ вiн
05 квiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акта перевiрки
Ngэ/гI

Опис пояснень, зауважеIъ або заперечень

I
I
I

I
I
I

I
I
Цей аш перевірш сшадено у двох прmрн"х, одш з яшх вручасIъся кфiвнику (власнику) суб'скга Iфподарюmш або уповноmженiй Е"особLадруmй-заjЁасIъсяворmнiдСНСУкраШи,посmдовiособиякогоздiйснюmjшзахiддФжавногона1"ду(контролю).

Пiдписи осiб, що бралн участъ у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС УкраШи:
Головнй iнспектор Солоня1юького РС
ГУ дСНС УкраПIи у днiкропетровськiй областi

майор служби Iшiльного захисту

Бойко ВалФiй Миколайович

(пос8да)

(прiзвище, iм'я та по батъковi)

Посадовi таіабо уповноваженi особи суб'скm господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

Завijюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

освгги «нАшЁвськА сЕрЕдня
зАгАjпьноосвIтня школА 1-111
СТУПЕНЮ» СО71ОНЯНСЫСОЁ СЕЛИШНОЁ
рАди
.

©.о . удFгллкfl

(посада)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Примiрник цьою акта перевiрш отримано «;j4»

Olf

2oі8р.:

Завiдуюча КОМУНАЛЫЮГО ЗАКЛАдУ

=:=-i----±--- о_о . д&гшJкр
(крiзвище, iм'я m по батьювi)

Вiдмiтка про вi"ову пiщсашя/отримаIшя (необхiдне пiдкреслиIи) посадов"и та/або уповноважеЁ
особами qуб '€кта господарювашя 1щого акга пкревiрки
ПрdмjЁ У вшmдку наявностi в aRh вiдомоотей, Iцо сmновштъ службову абодфжавщг тасмшщо, йому може бути присвосно вiдповiдний гриф
секре"ск3тi або обмеження доступу.

пЕрЕл1к
нормативно-правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до якш
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки
Позначешя
Назва нормативно-правового
Затверджено

JYg

з/п

нормативно

аша

правового аша

А

дата та номер

норматнвноL

правового акга

3

4

2

1

Зяшюш Укрm

1
1.1

вид нормативно

правового акга та
назва органу

зу N9 877

«Про основнi засади державною нагляду
(юнтрошо) у сферi юсподарськоiдiшнсютl»

Закон Украiни

вiд о5 квiтня 2007 р.

№ 877-v

1.2

кцзу

Кодекс цивільного 3ахнс.1у Украiш

кодекс

вiд о2 жоыш 2012 р.Ng5403-vl

1.3

зу № 2245

«Щю об'€кIи пiдрищеноi небезпеки»

Закон Укрiш

вiд 18 сiчш 2001 р,Ng2245-Ш

L4

зу № 15/98

«Про захист люд1ш вiд вшпшу iонiзуючою
Закон Укрfш
вшIромiнюmЕш»
Посгюшивв Кабhету Мiнiсті.Ь УЕфаШ
Пщдок iденгифimцii. та облiку обсшiв
Посmноm Кабiнегу Мilhскрiв
шдвищеноi небезпеки
украiни
КрIгюрii, за яними оцiшос'гъся ступiнь Пос'Iаноm КабiшIу Мнiстрiв
ршику вiд провадженш юсподарсыоГдiяльностimвизначас'IъсяпфiодичнiстъздiйсненышановихзаходiвдфжавЕ[огонан1яду(кошролю)усффiт€хноI€шоIтапожсшоiбезпеки учml-

2
2.1

1-№956

2.2

ГПСw Ng 306

2.3

2.4
2.5

вiд 14 сiчы 1998 р.
Ng 15/98-ВР

вiд 1 1 л2002 р. № 956

вiд 29 лютою 2012 р. №
306

пкму № 5

ТшоЕю погIоження Ipo вiдомчу пожежну

охкрну

Пос"нова КабiшIу Мiнiскрiв
украm

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

1-№564

ПqРЯдОК фУНКЦiОНУНШIЯ дОбРОВiЛЬНОi

Пооmнова Кабimгу Мiнiстрiв

вiд 17 лшш

укфiЕш

2013 р. № 564

Пос"нова Кабiнегу Мнiстрiв

вiд 16 листопаm
2002 р. № 1788

1-Ng 1788

пожежноi охорош
Порядок i правила проведення обов'язкового
стра]вгmшя іфiльноi вiдповiдаjтьносгi суб`сIстiвюсподарюьаншзашкоду,яmмохюбушзаподіянапоэю]mмиmаварiяминаобt€кгахпiдвщеногнебезпекщвюпочаючипожежовибухонебезпечнi

украl-Iш

об'ени m об'ыги, юсподарська дiя7шнiсIънаяшхможепризвестидоаЕкрiйеколо[iчноюiсаh"рно€пiдемiологiчногохаракру

2.6

2.7

1- Ng 1 200

1-№ 1214

/ЕггmтЕZв чиннiсm\наL±ш"№763

2.8

ГПСw № 308

fвтtmтив чиннiсть`Еа±гпw№775

2.9
2.10

2.11

2.12

2.]3
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

1- NQ 443
ГШСw № 444

Псщдон забезпечешя населешя i
працiвникiв ффмувань та спецiалiзованихслужбцивiльноюзахис'гузасобамиiндфiдуальноюзахисту,I риладаьmрадiацiйноi"хiмiчноIрозвiдщдоз"етршоюiхiмiчногоxоIггролю

ПосIаноm Кабiнсщr Мiнiстрiв

Перелiк об'сшiв " окре"их ткрmорiй, шh
пiдшmюгъ посhйноку та обов`язковому надоювiрнiйсюновiобслуювуван юдержавш"иаmрiШо-ря'IуваjшнимислужбамиПрозатверджешяперелiкусуб'сIпiвюсподарюванш,mлузейтаокремихтериюрiй.якiп дляшсугьпосhйному"обов'язковомуаmрiйно-рятувальномуобслуювуван юнадоювiрнiйсх3новi

ПосIаноm Кабiнеггу Мiнiстрiв

Порядок створены i викристашя
маткріальIшх резервів д]1я 3апобimш,лiквiфцi mдзвичайнихситуацiйтехноген оюi1риродноп)харакруm ixmелiдкiвПорядоксmоренытавшористан яматкрiальнихрезервiвдIшзапобimшяiлiквiдаIhi'mслiдкiвmдзвшайнихсигуацiй

Порядок пiш"овки до дiй за пршЕmченшм
орmlliв упщвлiЁ m сип щiльною захнстv
Пщдок здiйснены навт1ашя mселенш
дi" у нафвmайIшх сигуацiях

вiд 19 серш
2002 р. № 1200

вiд о4 сфпш

укрmПосіIанова КабiнеIу Мнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жонгня

укр-,-

2016 р. № 763

ПОстаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
украiниПостаноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 29 березш 2001 р. №
308вiд 30 вересш 2015 р. №

укрiни

775

Посmнова

укфш

Постаноm

укрiш

Кабiнету
Кабiнеrгу

Мiнiстрiв

вiд 26 чфвш

Мiнiстрiв

2013 р. № 443
вiд 2б чкрвня
2013 р. № 444

ГПСw№787

Пфядок утъфенш, завданы та фушцil

Посmнова Кабiне'гу Мiнiскрiв

-№253
rЕ"тив чиннiсть`нЕзамiщ1-№1з8

формуmнь Iщвiльною захисту
Порядок викорисmlш захисних споруд
щвільного захисггу (цивільноi оборош) дIшюсподарськи>ькультурнихmпобутовихютребПорядокс1воренш,утр"аЕшфощу

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв
украшПосmноm Кабiнсцу Мiнiстрiв

захисних споруд цивiльного захисту mЕюдешйогооблiку

украi-

2017 р. № 138

ПОложенш кро €дину державну систему
Iщвjjп,ною захисту
Щ>о заткрдження перегIiку об'снiв, що
належать суб' сктам Iюсподарювання,крекгуваныяшхздiйснюсIъсязурахуmш"ыIмогiЕшенернотехнiчнизаходiвцивiльногозахисту

Поаганоm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

1- № 1 1

гпю№6
гп"№729
- Ng 84 1
ГПСw № 440

гпw№819

укщm

вiд о9 жоmы
2013р. №787
вiд 25 березня

2009 р. № 253вiд10бфезш

украiЕш

2014 р. № 1 ]

Посіmнова Кабiнс.гу Мнiстрiв
укра-1ни

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

Пщдок фmнiзацii та кроыдення
професiйноi. пiдготовшL пiдвщеншЕЁiфimlЬiосновнипращвшшiвкрофесiйнихаварiйно-Т-ннслужб

Посmнова Кабiне`гу МIhстрiв

вiд о2 жовтш

Про затверджеЕшя Порядку проведенш

Посmноm Кабiнету Мiнiстрiв

евакуацii у разi загрози вшшкненш абовиЕЁеншmд3вшайнихсиIуацiйтехног€нного"природноюхаракру

Пфядок подашя i ре€страцii. декларацil-

украm

укр1'-

Посmноm Кабiнеігу Мiнiстрiв

вiдцовiдностi матерiальноJтехнiчноi базисуб'cmaюсподарювашявимоmмзаюнофвства3шаньпожежноiбезпски

укр-ни

Пщдок Iроведешш навчашя хqhвного

ПосIаноm Кабiшгу Мiнiстрiв

сшаду m фахiвцiв, діяльнiсгъ шсих пов'язаназорmнiзацiсюiздiйснеш"заходiвзIшашцивhногозахисту

укрi-

2013 р. № 729

вiд 30 жоыш 2013 р. №
841

вiд о5 чфвш 2013 р. №
440

вiд 23 жоmня 20 1 3 р.
Ng 8 1 9

Iшi норматшно-правовj акш та норматmпi докуиентп

з
3.1

укрiни

НАПБ Б.03 .001 -2004

Тшовi нфьш шлежностi вопIеmсншБв

/Ег"тm чиннiсть`

шЕ- шс укрi-

вiд о2 шiт" 2004 р. №
151,3ареыгроmнийу№'кютiУкр1ш29юітня2004р`за№554/9153

3.2

гп1Бу

Правша пожежно1. безпекн в Украiнi

Наmз МВС Укр1ни

вiд 30 грудш 2014 р. №1417,заЕх3сстроmшйуШкхиiУф.шо5бфезш2015р.за№252п!f#fугI

з.з

Правша улаштуmнш

Правила улаштуваш, експлуаmlЬi та
техmчною обслуювувашя сис'гем ранньоI`с>
вывлеЕшя надзвичайшх ситуацiй "

Наmз ШС УкраШи

систем раIшього

вiд 15 травы 2006 р. №
288, заре®трований у

rв"тив чиннiсть`

оповіщенш jподей у разі Ж вш1икненш

в-еЕш

Мiн' юстi Укрiни
05 лЁ 2006 р.

3.43.5

Правила охкрш жЁ

Jподfзй m водщоб'с"х

Цравила охфони жIптя людей на водщ
об'-х укра1шПравилаохфошI життя jподей на водшх

Шmз ШС УкрiшиmзМВСУкрi.Iш

об'ск"х Укрiнип

мстодm

пршозуmЁ ХНОМетодшспо ен
сткр ьIнкцiязившого

37
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стру трзберimншПюкрукцiящодо

вiд 10 квiтш 2017 р. № 301заросх;троmшМуМiн'юстiукраi-04травы2017р.заNg566/30434

равила техногенноі безпеки у сффіщIвiльноюзахисгунапiдкрисмствах, вфmнiзаціях,усmновах"шнебез11ечнихкршфiяхм

Наказ ШС Украm

вiд і5 серпня 2007 р. №557,заресстроваЕшйуМiн'кхлiУкрi.ЕшоЗвкрсня2007р.за№1006/14273

еподm проIнозувашя шслідR]в випmу(викиду)небезпечниххiмiчшхречовшг11риаmрiяхнакрмисловихоб'mахiтранспкрqiм

Наказ hШС Мimlрополi"щ
Мiнекономiки, Мiнекологil.

вiд 27 березш 200і р. №

ыодика спостережень щодо ощI]шрадiацiйюimхiмiчноIобсmновш1н'

Наказ ШС Укрiш

вiд о6 серш 2002 р. №186,зарефтроmнийуМiн'кхлiУкраi.ни29сфш2002р.за№708/6996

струшця з тривалою зберimнш засобіврадiацiйноютахiмiчногозахисту1нстру'

Ейmз ШС Укрiни

вiд 16 1рудня 2002 р. №330,зарфкровашйуМiн'юсhУкра.1шО4березm2003р.за№179Л500

шця щодо утримашя захисних спорудцmiльноiоборониукрнийчасп

з_9

утр1"ання захисних

mЕаз ШС УкрПш

з11

рафтехнiчнихумовгhанmшIя m

реагурадiацiйнiаЕкрii.дБНВ11-7-2002

312

/~тив чинIhсть`

73/82/64/122,заресстровашВi у Мiн'юстiУкраі.ш10квiты2001р,за№326/5517

вiд 9 жоыш 2006 р. № 653,
за|юсстроваш1й у МнЬстiУкраiнио2листоmда2006р.за№1180/13054

спфудПвшна ння

310

вiд о3 1рудщ 2001 р.№272,загю®трошшй у

Мiн'юсп Укр1ш о 1лЕоюю2002р.за№95/6383

/в1"тIв чиннiсть`назамiЕуЩ"вшаохоронижmялюдейнаводниоб'-хптБ

з.6

за № 785/12659

равипа Imд?ння технічних умов доiшенерноюзабезпечешяоб'€іmбудiвнищващодопожжноi"техноюнно1.безпекигъш

реагуmнш m радіащйIh аЕкріі-б`

дфжавш удівельні нфьш Зашст відпожежi.Пожежнабезпекаоб'сктiв

Наказ Мнiстфсmа оборони

ущш

вiд 14 листопада 2013 р. №
771,зареФтtюmнийуМiн'кютiУкраiш22листоmда2013р.за№1988/24520

шс

IЬказдержатомрегулюmнш,

вiд 17 кравы 2004 р. №
87/211,зареФтроmшйуМiн'кхhУкра1.ш10червня2004р.за№720Л}319

Шmз дqэжбуду УкрШи

вiд о3 Iрудш2002р.№88вiд31жоыш 2016 р.Ng287

буфвЕZЕаЕамiнr
дБНВ.1.1-7:2016дБНВ12Ц-2006
313

з14

дфжавш удівельш норми. 1нженфно-тсх1Ьч1Нзаходицивiльноюзашсту(IщiльноiобороЕш)п

ЁВО1057-

2006#00Меюдш i ентифi

315

дкащIшодБНВ25-56.2014

з16
з.173.18

дфжавнi будiвельнi норьm.ПОжежmбезпекаоб'€нiвбудiвнщтm`б'

равша пожежноі безпеки ва1рпромисловомукомшIексiм

еюдI" іден"фіmщі псугенційнонебезпечЁоб'ектiв

дфжавш будівельш норьш УRраіни.СистемикрошюжежноюзахистудфжавнiбудimльнiнормиУкраiни.
дБН В 2 24-97
БУдШ1Ш " СПфУдИ дИГЯЧИХ доШК1ЛЫ1ИХ

заmдщ.Шцiоmльний сmндар'г Украiш. 1шекрнеобладнашя6удIшкiвiспQруд,Улаштува1шя6лискавкозахистубудiвегъiспоруддфжавнiбудiвельнiнормиУкраШи.
дСТУ Б В.2.5-38:2008дБНВ25-74.2013

319

Водопосmчання, Зовшшш мережі m
споруди, Основш положешя кроек.1уваншдерmвнiбудiвельнiнфмиУкраі-іни.1нже1іерне
3_20

дБН В 2 5-28-2006

общшанш будиmв і споруд. Прнродне і шггутшсфвiтленняп
3.21

Правиm улашгувелек'гроустшовок ашя

равила улаштування слеЕгIроустановок. ГлаLва 1.7Заземjюнняiзахиснiзаходиелекгробезпеки

Ehm Мкргiону Ущ-ни
Шюз Мнбуду Украiни

Наказ Мmlрополiтики,

вiд о4 сфпня 2006 р. №274
вiд о4 Iрудш 2006 р.

шс

№ 730Л70, зарефIроmшйуМiн'юсhУкраiш05юiш2007р.за№313/13580

Наказ ШС Уф.Iш

вiд 23 jпотою 2006 р. № 98,заре"троншйуМiн'юстiУкраiш20бкрш2006р,за№286/12160

Наказ Мiнрепону Украiни

вiд 1 3 листошф 2014 р.№312,чшIнiзо1.07.2015р

Наказ дфжкоммiстобудуmнш

вiд 27.06.96 р. №1 і7 та

укрiш

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

Наказ Мilhогерсmа реhонального
розвищг та будiвнщIва УкраПш

269, чЁ з о 1 сiш2009р.

вiд 27 чфвш 2008 р. №

Наказ Мнiсферс`Iва реhонального

вiд о8 квiтш 201 3 р. №

|Ю3ВИТку, бУдiВНИЩШ "

133, чиIший з о1 сiчш 2014р.

Наmз Міністерства будiвнщтва,
архiтек7ури та житлово-комуmjп,ноююсподарс`IваУкраі-ни

вiд 15 трфня 200б р. № 168

Наказ Мiнiстерства mлиm таенерЁУкраі-ни

вiц 28 крпня 2006 р. JГЗО5

жиI`лово-комунаLльногопюподарстиукт"~ш

чинний з о1 ювтня 2006 р.

