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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕШОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬКШ ОБЛАСП
(Солонянський РС ГУ дСНС Украiни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

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

комунАлыпй зАклАд осв1ти «святовАсил1вськА сЕрЕдня зАгАльноосв1тня
наймснування/мiсце знаходжеIш суб'скта господарювання - юридичноi особи (та/або його вiдо][ремлсного пiдроздiлу)

ШКОЛА 1-111 СТУ1ШН1В» СВЯТОВАСИЛ1ВСЬКОЁ С1ЛЬСЬКОЁ РАдИ 52450. днiпропетровська .
або прiзвшце, iм'я m по батьковi/мiсце проэшванш фiзичноi особн - пiдпрнсмця)

обл.. Солонянський район. село Святовасилiвка` ВУЛИIИ IШНТРАЛЬНА будинок 8

.

iдентифiкаIhйшй код юрIщичноi. особи 24985791
або ре€страцiйшй номкр облiковоl. картки 1шатшша податкiв фiзичноi. особи - пiдкрисмця, або сфiя та
номер паспорта (для фiзичнш осiб, якi чФез сво.і. релiгiйнi пфеконання в установленому порядку

вiдмовилися вiд прийыття ре€скрацiйшого номфа облiковоi. картки платнша податкiв та повiдомили про
це вiдювiдшй кошроjпоючIй оргаш) днiпропетт>овська область. Солонянсыс1й район. с. Святоваси лiвка. вvл. ЦентDальна. бVдинок 8 тел.
(мiсцезнаходженш/мiсце прожішання суб'скm господарювання, номер телефону, факсу та а,цреса елеfггронноi пош")

ПФевiрено: бvдiвля за адресою: днiпропетровська область` Солоншський район. с. Святоваси лiвка. вул. Центральна. 8

.
(mзва об'€кm перевiрки (об'€кгiв). адреса (адресн) роз'mщуванш)

Ступiнь р1в1ку суб'сжта господкрюванш з урахувашям зmчешя прийштного р1вшсу вiд 1роваджеIшя
господарсько1. дiяjшностi у сферi техногеIшоi. та пожежноi- безпеки

Загальна iнФо|.мацiя про проведешя перевi рки:
Розпорцдш документи щодо здiйснювано.і. пет]евiрки
Тип здiйсшовано.]. перевiршI
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «07» травня 2018р. № 26

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiрки

Завершення перевiрки

07

05

2018

15

14

05

2018

15

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

годши

Особи, яId беруть участь у проведенН перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраШI або .Ё територiального органу:
Солонянський районний сектор (далi Солонянський РС) Головного управлiння державно.i служби Укра{ни з
надзвичайних сuтуаuiй у днiпропет_іэовськiй областi (далi ~ Головного уп_Dавлiння.)
(IIаймснування органу дСНС УкраПш)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миколайович
(посада, прiзвище, iм'я та по батысовi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скI-а господарювання (об'€Iсга перевiрки)/Фiзичm особа пiдпри€мець
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ ОСВ1ТИ « СВЯТОВАСИЛ1ВСЬКА СЕРЕJIНЯ ЗАГАЛЬНООСВП -.
(посада, прiшище, iм'я m по баmковi)

НЯ 111КОЛА 1-111 СТУПЕН1В » СВЯТОВАСИЛIВСЬКQ.I _С_IЛЬСЬКОI М1НА€ВА О.П.

третi особи:
(посада, крiзвIще, iм'я ф по батъковi)

Планова

даIh про останню перевірку:

/ не було взагалi

Позашанова

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

Аю перевiрки вiд 22.08.2017 р . №21

Розпорядчий докуменг від «_»

.20щ. № _

виконаний П, не виконан1й /

11ЕРЕЛ1К 1ШТАНЬ ЩОдо 11РОВЕдЕШЯ ПЕРЕВ1РКИ
Ngз/п

11итання, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеобгрунтування

Частина 1. Забезпечення пожежно.1. безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпеченI]я пожежно.I. безпеки
1.1

Наявнiстъ на об'сЕстi розпорядчих документiв та iнформацiйIш покажчImв з
1шгань пожежноi безпеки

1.2

На пiдприсмс'mi сmорено СПБ

+

пvlшг 14 оозzіiлv П ПГJБУ

На пiдприсмствi створено добровшьщr пожежщг охорону m утвqрено пожежно-

+

Iтvннг 12 Dозлiлv 11 ГПТБУ

1.3

+

пvlпгги 2 - 8` 10 tэоздL" П ППБУ

РЯТУЕШЬНИй ПiдРОЗд1Л
1.4

Забезпечення вивчены правил пожежно1. безпеш та цЕюведенш вжовно-1

роботи, спр"ованоi на заIIобiшIш пожежам
2. У будiвнIIцтвi та m виробнIIцтвi застосовуються матерiалн т

+

пvшсти 17 - 19 оозпi;тv 11 П11БУ

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовнни з визначеними показникамн щодо пожежноГ небезпеки
З. Забезпечено дотрнмання пращiвниками об'€Iгга встановленог

+

гIvнкт 1 1 t>озлiл`J 11 ППБУ

ПРОТИПОЖеЖНОГО РеЖIIМУ

4. Наявнiсть декларацГI. вiдповiдностi матерiа.тьно-т€хнiчноi бази
суб'скта господарювання вимогам закоI[одавства з питан
пожежно.і. безпеки
5. Проведено iнструкт`ажi та проходження навчання з пнтаI]ь

+

ші±!±!ш±1±, J±, 2QLрgзЕ!шШ

пожеж но.і. безпекII

+

6. Забезпечено протипожежний стан утримання територГ].

+

7. Забезпечено протипожежннй стан утримання будiвель
прIIмiщень m споруд
8. Забезпечено про"пожежний стан утримання шляхiв евакуаці~]. .
виход iв

щщ±щ±2 4, 5 статгi 57 кшзу

1пшу

п`-нкти 1.1 -1.21 глави 1 Dозпілvп1ппБу

пvнкти 2. і -2.22 глави 2 Dозпiл`.111Iпшу

+

пvlшти 2.23 -2.37 глави 2гюзлiлv111ШУ

+

9. Стан утримання iнженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Елек1роустановш (можл1юість ix застосуmшIя, моЕггаж, mладкаексплуатаіЬя)вiдцовiдаютъвимоmмнфматш1шдокументів

Системи оmлены та тепловi мфежi вiдповiдають 1ротшожежним в"огамстанфрhв,будi"зльшхнормтаiшпснфматшшхактiв
Системи вентилшЬi i кондицiонувашя повiтря вiдIовiдаюгъ црошожежшм

в"ог" норм

Пvнкти ],] -1.24 глави 1 гtозшл`7

+

IV гпшу
пvlшш 2, ] -2.18 глави 2 0ознiл`г

+

IV ппБу
Iгvшгги 2. ] 8 -2.27 глави 2

+

Газове обладнанш відповіда€ Iрmпожежним в"огам норм

+

Системи каналiзаIЬi та смiтгсвидалены вiдIIовiдаюIъ та експлуатуються

+

tюз,hпv Iv 1штБу
пvнкти 4.1 -4,4 глави 4 г+озлi,тгvIvгпш5у
пvжш 3.1 -3.5 г.тави 3 DозлілV

вiфовiдно до вимог кротипожежни нфм
10. Наявнiсть та утримання автоматичнш снстем протипожежного захI]сту, засобiв зв'язку

IV 1шу

Будiвлі, пр"iщешш " спорудн обладнаIh авгоматшннми сис7гемам
10.1

кротипожежного захиоIу (системами пожежноi сигшлiзацi-і., авmматиtп"и
системами пожежоmсilшя, системами оповiщення кро пожежу та уцравгіiнш
евакуюmшям людей, системами кротидимного захис'гу, сист"ам
цешралiзоmного пожежного спостфежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

+

АСПЗ обслуювуютъся вiддовiшо до в"ог норматmно-Iравових актiв.

+

пvнкти 1.1 -1 `6 г,тави 1 Dозmл`.'

V ппБу

вiшовiдно до чиших норматшно-правовш актiв

10.2

п`,-нкт 1.4 глави 1 Dозлілv VI1пБу

11. Наявнiсть та утримаIIня систем п|]отипожежI[ого водопостачання
11.1

Сисігеми зовнiшшою протипожежною водопосmчаннн, Еmсоснi станцil"
вiшовiдають " експлуатуютъся вiдщовiдно до 11ротипожеж шх вимог

+

Уmшуванш " утримашя внутрiшшою протшожежного водогону, кiлькiстъ
11.2

+

вводiв у будiвлю, ви1рати води m внутрішне пожежо1чсішя m шIьmс'гъ

струмин вiд пожежних кранів вiдцовiда€ вимоmм будiвельшх норм

12. Наявнiсть та утрнманш пiдроздhiв добровiльноЪ вiдомчо.I. т
мiсцево.]. пожежIIоТ охорони, пожежноi технiки та первиннн
засобiв пожежогас]ння
13. дотрнмання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збирання
переробк1[ та зберiгаt[ня зерновш i грубш кормів

щ±[щщ±2l 2.3 глави 2 Dозлim. V

п1Бу

п`rlпг 2.2 глави 2 Dознiлv v
1111Бу

п\Jнп 7 оозпiлv I щ±±цgJ2рgэд!щ[J!,пvнкти3.1-3.26г.чави3оознiлvV1-ПШУ.

+
стапі 61 -63 КНЗУ
ггvшгги 8.1.1 -8.5.18

+

НАГБ В.01.057-2006/200

14. дотрнмаIіня вимог пожежно.I. безпеки пiд час проведення
вогневих, фарбувальнш та будiвельно-моII'mжнш робiт
14,1

14.2

14.3

14.4

Нове будiвшщво, реконсгрукцiя, переоснащення, ресmврацiя m напiтальшй
ремош кр"iщень, будишiв, споруд здiйснюються на пiдставi кроеmноI
докумеImцii., яка заткрджеm у воmновленому порядкрг
Заходи пожежноi. безпеки при пiдготовцi m IIроведеннi зварювалыm та iших

вогневих робiт вiдщовi фютъ вимоmм норматшних донумеЕпiв
Заходи пожежно1. безпеки при пiдIотовIЬ m проведешh фарбуваjшшх робiт

відповiдають вимо1ам нормапшних документiв
Заходи пожежноi безпеки 1ри пiдготовIЬ " проведеннi робот з маст"ми,
клеями m ilшими подiбн"и горюшп`пI речовшамн й матерiалами вiдповiдають

внмопм нормативних документiв
Заходи пожежноi безпеки прн пiдготовцi та проведешi 6удiвельно-монтажшх
робiт вiдповiдnюIъ вимоmм нормативних докуменгiв
аходи пожежноi` безпеки у Iроеmнiй докумешацil щодо засггосуванш

"]злiл VП 1НТБУ

+

+

m'Iшг 21 ооздiтгv П ППБУ

+

пvlшги 1.1 -1.5 глави 1 Dозлijгv

+

пvнкпI 2.1 -2.281пави 2 Dозпiл`т

+

+

vll ппБу
Vn п1шу
пvнкти 3.1 -3.9 глави З DоздiлvvllппБу
пvнкти 4.1 - 4.48 г,тіави 4 Dозпiлv

vll 1п1Бу

пунm 2 частиш1 пфшо1статгi67КЦЗУ,

пожежно-техЕiчноi к]Iасифimцi.I вiдповiдають вимогам нормат1в1шх

докумешш

пу-2.1 -2.19дБнВ.1.1-7-2002 4цЁашчиннiсть`назамінvдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежно.1 безпеки у проектнiй докуменmцil. щодо обмеження

пункт 2 час.шпz першоi.статгi67КЦЗУ,

поширешя пожежi мiж будшками вiдювiдають вимогам норматив

докумен"

пун" 3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (mч-\назамilwпункти5.1-5.6дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.2

аходи пожежно1 безпеки у Iроентнiй докумешацii щодо обмеженш
1юширешя пожежі в будиImх вiдцовiдаютъ вимоmм норматив

щ7шг 2 час'пши першоi.статh67КЦЗУ,

докуменпв

пуЁ 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 (втDатmчиннiсть`назамiшпуЁ6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1 безпеIш у проектнiй докумеЕmШ щодо забезпечення
безпеtlноi евакуацii людей вiдповiдають вимо1" норматm

пушг 2 час"ш пфшо1
статтi 67 КЦЗУ,

докуме-

пуr-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втDатmиннiсть`назамiнvпунк.ги7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеки у кроектнiй документацii. щодо забезпечення
1ъсінш пожежі m проведешя пожежно-ря'гувальшх робiт вiдповiдають

пушг 2 час'гини першоi.
статh 67 КЦЗУ,

вимоmм норматив1шх докуменmв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 /втDативчиннiсть\назамiнvпушш8.1~8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi. безпеки у кроектнiй докуменmцii. щодо основшх
інженфноJгешчшх засобiв захисту вiд понежi вiдцовiдаю'Iъ вимоmм
нормативних дохумеmів

пункг 2 час'п1ш1 пфшоi.
статтi 67 КЦЗУ,

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 /втіэативчишhсть\назамiнvпунк"9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенноr безпеки та захисIу
населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пу1- 1 - 4 Переjhкуоб'екгiв,щоналежатьсуб'скгамгосподарювашя,

1. ВI]конання вI[мог iнженерно-технiчнш заходiв на об'с]сгаr,
проектування яких здіиснюсIъся з урахуванням іIIженернотехнiчнш заxодiв цнвiльного захисту

прфктування якихздiйсшое'Iъсязурахуваннямвимогiнженкрно-технiчшхаходiвфiльногозахику,ПКМУ№6,
+

пiдпункг 1.9 дБН В.1.2-4-2006

nyEm 3 Порядкуiдешифiкацii`таобфоб'mвпiдвIщеноi.небезпекщПКМУ№956

2. Провелено iдентиФiкащiю об'€ігга пiдвищеноТ небезпекн

+

пункI` 9 частIш першо1.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваннябезпекиоб'hвпiдвщеноiнебезпекщПКМУ№956

З. ЗдiйсI[еI]о декларування безпекн об'€]ггiв пiдвнщеноТ небезпекн

+

щrнкг 1 Порядку 1роведеш1яобов'язковогос1рахуваныцивiJшоi.

4. ПроведенО ОбОв'яЗкового скрацгmllня цIівiJ[ьноТ
вiдповiдал ьностi суб'€ктiв госIюдарювання

+

щлЕш 1О част1ш1 першоiстатгi20,пункг2час.пши

5. Розроблено пj]анiв j]окалiзацГі. та лiквiщацji. насjliдкiв аварiй m
об' сIггаx пiдвищено.]. н ебезпекII

+

пфшоi. статгi 130КЦЗУ,статгя11ЗУ № 2245

пункт 2 частЁ першо1-статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пугЁ4.3,4.6ПТБ

6. ЗабезпечеI[о працiвникiв об'€]гга засобами колемнвного та

+

iнди вiдуальI[ого захисту

7. Розмiщено iнФормацiю про заЕоди безпекн та вiцповiдну
поведiнку населення у разi виникнення авар]i

вjдттовiдаTтьностi, пкМУ №1788,пу1-4.9.5птБ

пуЁ 3 част1ши першоi

+

сmтгi 20 КЦЗУ

пуЕш 4 часЁ пфшоi.статh20КЦЗУ,час.Iина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення €вакуацiйнш заходiв

+

пуIш 5 частши першоi.стаггi20,стапя26КЦЗУ,пуш3ПКМУNg787

9. Створено об'€кговi Формування цивi.іьного захIIс'[у та необхiдну
я ~іх функцiОнування матерiально-теЕнiчну базу, забезпечено
готовнiс'тъ такш Формувань до дiй за прнзначенням

+

пуЁ 6 ча- пфшоiстаттi20КЦЗУ,додаток 1 доМе'юдикипрогнозування

10. Створено диспетіIерсшу службу на об'€кгi пiдвищеноТ
небезпеки

+

пункг 8 часЁ першоiстатгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивiльного захIIсту, у
тому чI[слі правилам техногенноТ безпекн

+

кцзу, гпсму№443,Ш"У № 444
пункг 1 1 час'гини першоi.статтi20КЦЗУ,пунк1и5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведено об'скговi тренування i навчання з питаIIь
цнвhьного захисту

+

навчання населенш дiям унадзвиtlайшхситуаціях,ПКМУNg444

13. Забезпечення аварiйшLрятувального обс.г[уговування суб'сктiв

господарювання

пункг 12 час'1ини першо1
+

статгi 20га статгя 133 КЦЗУ

статгя 32, щrжпI 15, 1часшнипФшоi.статтi20КЦЗУ,наказМНС№653,щrнкг24ПКМУ№253(втtіативчиннiсть`

14. Забезпечення дотрIIмання вимог законодавства щодо
створеIIIIя, зберiгання, утрнмання, облiку, використання та
реконструкц]-]. зашснш споруд цивhьного захис'ту

+

на замiнv ПКМУ Ng 138
I1ушг 18 частш пфшоiстапi20КЦЗУ,с'I"тя98кцзу,абзацшостIйпушгу4Порцдкустворен яiвикорис'mн яматерiальрезервiвдлязапобiгашя,лiквiдацi .надзвичайш4хситуацiйтехноген огоi

15. Створено об'сIгговий матерiальний резерв для запобiгання та
iквiдацIТ наслiдкiв надзвнчайних снтуацiй

+

кркродIюго характфу та ixнаслiдкiв,ПКМУ№ЗО8/вті]ативчиннiсть`

на

замiнv

а

че.Iверпй пушгу 3 Порядкус.гвореннятавикористанняматерiатIьшжрезервiвдjlязапобiганняiлiквiдацi]наслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено на об'скгi пiдвнщено.і. небезпеки автоматизованш
снстем раннього вияішення надзвичайнш ситуацiй та систем

стат1`я 53 КЦЗУ

+

Оповiщення та забезпечено .k працездатIIiстъ

пушг 1.1 Правил охоронижипяТподейнаводнихоб'-

17. Забезпечено внконаі]ня внмог законодаЕютва щодо охорош
+

жнття jтюдей на водниr об'скт`ах

ПОясненш до позначень, використаних у перелiку питань
«Таю>
«Нi»

-так, вшонано, дотримано, вiдповiдае, крисугн€;
-нi, не виконано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«ЕП}»

-не вимагаеIъся вiд суб'скга господарювашя (фiзичноi. особи -пiдприемця)/об'екта, що пкревiряеться;

«НП»

-

не перевiрялося на суб'екгi гсюподарювання О7 фiзичноi особи -пiдприемця)/ об'скгi.

011ИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Jчgз/п

Нормативно-правовий акг, вимоги
якого порушено
позначеннянорматнвно-правовогоакга
реюiзI[тн нормн(пуню,стапя)

детальний опис внявленого порушення

ко

ний зАклАд осв1ти

«святовАсш11вськА сзш 1-п ступЕн1в»
Роздiл Ш п.2.3.

1.

1п1Бу1П1АОПО.00-1.32-01

11ЕРШИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУЩШ
Примiщення архиву не вiдокремлено вiд iнших примiщень

Ро3дiл IV п.1.24.

протипожежними

п.2.2.

вогнест+йкостL а саме..

п.6.1, п. 6.2,

ЩВ.1.1-72016

п. 6.4 табл. 3

дверима

з

нормованою

межею

«Пiд час екстустацit об'€кта не

допуска€ться знижуваті тас вогнестjйкостi елементiв
заповнення прорiзiв у протuпожежніIх перешкодах» та,
«Заборонясться вгіаштовуват незаповненi отвори в

протипожежнш

перешкодах,

як1

вiдокремлюють

елетрощuтсюj».

КО

НШ

ЗАКJIАд

оСВ1ТИ

«святовАсш1вськА сзш 1-п ступЕн1в зАгАльнI
11ИТАННЯ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУдIRШ
Роздiл V п.1.2

роздiл VI п. 6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(6»'таб.«Б-1»

1п1Бу,Iщu-

Будiвлю не обладнано системою проггипожежною захисту
(системою пожежно.і' сигналiзацi.і., системою пкредавання

пожежних сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
са:ме;. БудuнюL, прuмiщення та споруди пов:uннi обладтувсп'I'гuся

пфкЕжIП.бЕзгЕшдгй
ЕЕшнUтЕшкзшщЬта

сuстема]\м гротипожежного захисту вiдповiдно до дБН

усгаЕmсжЁосЕшуфI-.с-iнzшучй15.082016№974вhдйнчыIаяиd`уф нкр2016р.3а№12Ж59(далi -1П1БУпозашадамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«СuстемuпротuпожежнсюозсDсuсту».

1п1Бу

Не виконано з'щнання жил елеIпричних проводiв паянням,

2.

3.

ро3дiл IV п.1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
1рупах будiвлi дошкijтьною навчальною зашаду, а саме:

4.

роздiJI v п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5 . 1 ; додаток Б,
табл. Б1, п. 5.1

1п1Бу
1П1БУ по закладам

З'€дна"я, вiдгсuтуження та окiнцювання жил проводiв i
кIабелiв мають здiйснювс"шся за допомогою опресуватя,
зварювання. паяння або затuскачiв.
Будiв" не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння

евакуюванням

людей,

а

саме:

«фЭзf#юf,

освiти

прuмiщення та споруди пов:uннi обладнувагтLся системами

дБН В.2.5-56:2014

rроqтггюжежного зсDсuс;ггці вiдгювiдно до дБН В.2.5-56:2014

« Систеш протипожежного з©сту ».

5.

Роздiл Ш п.2.22.

6.

ст..20п.4.3.

1п1Бу

Будiвjпо не забезпечено адресним вказiвником
якиL
встановлюсIъся на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: {tБуdи#к# »aсI j;tмj
об'€ктu мають буггш забезпеченi адресними вказiвнuк]шu
(назва ву]шцi, номер будuнку), встановлен:uмu на фасадсрс
будiвелъ або iнuL;uх видних мiсцfDс i освiтлюванuмu у темний
час добu».

КодексцивijтьноюзахистуУкраі.ни«порядокзабезпченшаселняiосбвогскладунево€нiзованихформуваньзасобамирадiцйногтахiмчноюзахисгу»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.{нивiд19.О820 №120 {Шравилатехногеноi.безпкиусферiцивiльногзахистунапiдриемствах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнихтер- iях». Працiвники об'скгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисгу.

Перелiк питань щодо здiйснешя контролю за дi"и (бездifшьнiстю) посадових осiб,
уповноважених
уііUI]tіUі]жсшіх
і" зд[исI1€ння
на здiйс
перевірки(заповнюстъсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами
е
суб ' скга господарювання)
Jгt

з/п
1

2

Питання, що пiдлягаютъ контрошо з боку суб'сIсга

господарIовашя

так

нi

нв

Про проведення плановоi. перевiрки суб'ыта господарюmння письмово
попекрджено не менше шж за 1О календарнж днiв до Н початку
Посвiдченш на Iроведешя пфевiрки " службовi посвiдчешя, що
L,,

Перед початком здiйснення перевiрки особащ що здiйсшоюIъ
4

5

V

кревiрку внесено запис IIpo пфевiрку до вiддовiдною журналу
суб'€" юсподарювашя (за його Еывносm)Пiдчаспозапmновоi.перевiркиз'ясовувашся лише тi шгашя,
необхiднiс`Iъ перевiрки яких о1ала пiдсmвою для Н здiйсненш. У

посвідченнi m здiйсненш позашановоi. перевiрки зазначено пшанш,

вiд о5 квiтш 2007 D. N 877
чаыш1а п'я'm статтi 7 стаття
1О ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N877

частина п'ята статп 7, абзацитретiй"шост1й±ваШJQLЗl!вiпо5квiтня2007D`N877

V

3

НОрмативне
Обгрунтування
часггіша четвеrуга стаh 5 ЗУ

L,

засвідtlують осіб, що кроводятъ пфевiрку, IIред'яв7Iено

Кошю посвiдчеIшя на пфевiрку надано

нп

u/

що € mдсmвою дш здiйсненш mкоl. перевiрки

час'гш1а шаналі1ята с'mтп 4ЗУвiно5квiтш2007гt.N877

частина пеDша статп 6 ЗУ вiд
05 юiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та сшаденого акга перевiрки
JYgв/гI

Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I
I
I

I
I
Цей акт перевiрки складено у двох IIримiрниках, один з яш вручаеться крiвнику (шаснину) суб'€кIа гфподррюmшя або уповноиженiй ш"особi,адругий-залшасIъсявфmнiдСНСУкра1ш,посадовiособиякогоздiйсшовализахіддкржавногонапщ(контролю).

Шiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi

Посадовi особи органу дСНС Укра-іни:
Головшй iнспектор Солошнського РС
ГУ дСНС Укра1.ни у дIhкропетровськiй областi
майор служби Iшвiльного захис`1у

Бойко ВалеDiй Мшолайови[1

(посада)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скт`а господарювання, iншi ОСоби, пРиСутнi пiд час здiйСнення заходу:

Завiдуюча КОМУНАЛЫЮГО ЗАКЛАдУ

освпи «святовАсип1всысА сзш 1-111

ступЕню» святовАсил1всыс1й
сшьсько1 рАли

JJlkqf&0-я`.

(посада)

(крiзВИЩе, iм'я m по батьковi)

Прнмiрннк цього а" перевiрки от|]имано «/4 »

2018р.:

З авizmча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ
осв1ти «святовАсил1всысА сзш 1-111

ступЕню» святовАсил1в ськ1й

с1льськоЁ рjш

- Qфщ2еQэ,

(пос8дв)

а№kаrвQ 0 .Jг `
(прiзвище, iм'я та по батъковi)

(пiдIшс)

Вiдмiтка 1ро вiдмову пiщсання/отримашIя (необхiщю пiкреслиги) посадов"и та/або уповноважеЁи
особами суб'€кта господарювання щого ак1а перевiрки

пшмit- у ви1шдку наявносп в антi вiдомmей, що сmноRпять служ6ову або дфжавну mсмнщо, йокрг може бути присвосно вiдповiдний гриф

сскретностi або обмежеш1я достущr.

Jчg

з/п

пЕрЕл1к
нормативно-правових акгiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки
ПОзначеЁ
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноаша
вид нормативнодата та номер
п|mвового аша
правового акга та
нормативно' пі]авового аша
назЕю органу

А

2

1

1
1.1

зу № 877

зmш уkшm

«Про основні засади дфжавною наmяду

4

3

Закон Укрiни

вiд о5 miтня 2007 р.

№_8;J7-v

(кошроjю) у сфкрi господдрсько{дiяльностi»
1.2

кцзу

Коденс цшiльного захисту Украiни

кодекс

вiд о2 жоmня 2012 р.Ng5403-VI

L3

зу № 2245

«Про об`жти підрищеноi небезпеш»

Закон УкраIш

вiд 18 сiчня 2001 р.№2245-1п

1.4

зу Ng 15„8

«Про захист jподиш вiд вшшу iонiзуючою

Закон Укрiш

вкромiЕюmш»
2
2.1

2.2

2.3

1-№956

-№306
гп" № 5

вiд ]4 сiчня 1998 р.

Ng 15„8-вр

Посрганфп Кабjпету Мiнiсті]h Укшihш
Порядок iдешифiкаIЬi. m облiку об'сктiв

Пос'mнова Кабiнету Мiнiстрiв

шдвIщеноi небеэпеки

украш

Крикрii., за ж"и оцiЕюсIъся ступiш>
ризику вiд проЕmдженш юсподарськоі'дiяльностiтавизначас1ъсяпфiодичнiстьздiйснешяшановихзаходiвдержавногоmгшду(контролю)усферiтеэшоI€шоi.mпожежноIбезпеки

Постаноm Кабiне.Iу Мiнiстрiв

вiд 1 1 лшня
2002 р. № 956
вiд 29 іютого 2012 р. №

укр`,`ш

306

Тшюве положешш кро вiдомчу пожежну

охорону

Посmноm Кабiне.гу Мiнiстрiв
украi'ш

вiд о9 сiчш
вiд 17 лшшя

2.4

гпw№564

Пфя док функцiонувашя добровiльноi
пожежноi. охотюни

Пос"нова Кабiшгу Мiнiстрiв
украm

2.5

ГIКw Ng 1788

Пфядок i крави71а I1роведення обов'язкового
с'грахування цивiльноI вiдровiднjlьностiсуб'скгiвгосподарюmшязашкоду,яmможебутизаподiянапожежами"аварiяминаоб'сЕmхпiдвищеноiнебезпеки,включаючипожежовибухонебезпечIh

Посганова Кабiнегу Мiнiстрiв
украiни

2014 р. № 5

2013 р. № 564
вiд 16 листоmда
2002 р. № 1788

об'снш m об'жти, господарська дiяльнiс`IънашхможепризвестидоаЕюрiйеколоhчноюiсанi"рно€шдемiОлоhчногохарашеру

2.6

2.7

2.8

г-№ 1200

г- Ng 1 2 1 4
/Еггtютив чиннiсть\Ё_пкw№763

1- Ng 308

fв"тm чиншсть`наjам±1-Ng775

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.]6

2.17

2.18

г-№443

ПосIанова Кабiнегу Мнiстрiв

Пкре]Iiк об'сhв та окремих тфиторiй, якi
Ihдшmю.гъ посhйному m обов'язковому надоговiрнiйфновiобслуговуваш одфжавш иаварiйно-ря'гуваjьшIмислужбамиПрозатвердешяперелiкусуб'сшiвгосподарюЕюЕшя,гаjlузейmокремихтершорiй,якiп дляmютьпосhйномутаобов'язковокуаЕкрiйно-рятувальномуобскуговуmн юнадоговiрнiйсюновi

Постанова Кабiнегу Мiнiстрiв
украiниПостаноm Ка6iнеIу Мiнiс'Iрiв

вiд О4 сфпня

укрiни

2016 р. № 763

Порядок створення i вжористашя

Поо1анон КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 бкрня 2001 р. №

маткріаль1шх резфвiв для запобimшн,лiквiдацi mдзвшайIшхситуацiйтехноюн оюi1 ркрод1огохарактерута `iхmелiдкiвПорядокс1вфен ятавшористаншматфiалышхрезервiвдпя3апобimшяiліквідащ1.насшідкiвнадзвичайнихсшуацiй

украi`-Пос1анои Кабiне.гу Мiшстрiв

308вiд 30 вересш 2015 р. №

укра1-

775

Порядок пiдюговыI до дiй за призЕmченым

укр1-

Пос`Iаноm

вiд 19 серпы
2002 р. № 1200

Кабiнегу

Мнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жовтш

вiд 26 червш

орmнiв управ]Iiнш та сил цивiльного захисту

ТП" Ng 444

укфiш

Порядок здiйснення навчанш населешя дiям

1-№787

Посганова Кабiнеггу Мiнiстрiв
укра1ни
Пос'ганова Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 26 чфвш

у шдзвичайних сщуацiях
Порядок утворешш, завдання та функIhl

формуmнь Iфiльного захисту
Порядок викфисmlшя зашсних споруд

украiни
Посгганоm КабiнеIу Мiнiс.грiв

ЦИВ1ЛЬНОГО ЗаХИСТУ (ЩШЬНОi ОбоРОНИ) дЛЯгос11офрськшькультурнихmпобутовихпотребПорядокстворенш,утр"аншфонду

укрi`шПостаноm КабiнеIу Мiнiстрiв

2013 р. № 787
вiд 25 березня
2009 р. № 253вiд10березш

захисних споруд цивiльною захисту таюденшйогооблiку

украi-

2017 р. № 138

Положеш1я кро €дину дфжавну снс'гему

гп" Ng 253
/втDатив чиннiсть\Ёа_г-Ng138

пкю № 1 1
1шю J,g 6

ПКh" Ng 729

пкку № 84 1

гп" № 440
шw№819

201З р. № 443

2013 р. № 444

вiд о9 жо-

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

украi-

вiд о9 сiчш

Iщвiльного захисту

IЩо затвфдженш пфе]Iiку об'сhв, що

Пос"ноm Кабiнсггу Мнiстрiв

вiд о9 сiчш

2014 р. № 11

належаm суб' €кmм господарювання,кроек1уваныяшжздiйснюсIъсязурахувашямв1"огiнженфно-технiчнихзаходiвцшiльноюзахисту

укрm

Пфядок орmнiзаціi m проведешя
IIрофесiйно.[ пiдготовки, пiдвщенняЕшiфimцiiосновнипрацiвникiвкрофесiйшаварiйно-ТmТушьнислужб

Постаноm КабiшIу Мiнiстрiв

вiд о2 жоmы

укра-п1и

2013 р. № 729

Про затверджешя Порядку кроведенш
еmкуащl. у разі за1рози вишкнены абовшшненшнадзвичайнихсигуацiйюхног€нного"пркродногохараккру

ПосIаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
укра1'-

вiд 30 жоыш 201З р. №

Порядок подання i ре€страф. декларацii
вiдIIовiднфтi матерiальнФтехнiшоi 6азисуб'€к`1аюсподарюmшявимоmмзаконодаютвазгшmньпожежно1.безпеки

Пос1анои КабiнеIу Мiністрiв

вiд о5 червня 2013 р. №

украm

440

Пфядок проведешш навчашя керiвною

Посганова Кабiнсту Мiнiскрiв

вiд 23 жоыш 2013 р.

складу m фахiвцiв, дiяльнiсгь яких пов'язаmзорmlhзацiноiздiйснешямзаходiвзшгганьIЩiЛЬНОГОmХИСТУ

укр`1-

№819

2014 р. № 6

841

Iншi норматшно-правовj акш m I[орматнвнi документп

3
3.1

Порядок забезпечешя населеш1я i
працiвникiв формуmm та спецiалiзоmшIхслужбцивiльноюзажIстузасобамиiндфiдуальногозахисту,щэиладдмирадiацiйноimхiмiчноiрозвiд]щдОЗИМgГРИЧНОГОiХiМiЧНОГОКОIПРОЛЮ

НА1Ш Б.03 .m 1 -2004

Тшовi нфми належностi воIнеmсникiв

Наиз ШС Укрm

вiд о2 квiты 2004 р. Ng
151,заресвттюmшйуМiн'ЕостiУкрiш29квiтш2004р.заNg554/9153

rЕгг"тив чиннiсть`

з.2

п11Бу

Правиtlа пожежноi безпеки в УкраШi

Наmз МВС Украiш

вiд 30 грудш 2014 р. №1417,зареестровашйуШкхнiУкраі.Ешо5бфезня2015р.за№2;S2l2:fя#гJ

3.3

Правm улапцуmlш

Правша улашгувашш, експлуа"цh- та
технiчною обслуговувашя систем ранIъого

Наказ ШС Украi.ш

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зареФтрований у

систем ра нньою
виявлення

/Ётив чиннiстъ`

виявлення надзвичайних ситуаIdй та

оповiщення шодей у разi Ь{ вишкненш

Мiн'юстi Укрi.ни
05 лшшя 2006 р.

34

Щювша охорони ж-

люд€й на Еюднихo6'-х(Еmтивчшнiсть`

ЁаLЁщщ
Щmвша охорош жшялюдейшводниоб'сmхптБ

меюд"прошозуmш ХНОм

39

310

за №! 785/12659

Наказ ШС УкрmНаказМВСУкраiш

95/6383

об'атах Укрiни

вiд 1О квiты 2017 р. № 301зарефтроmшйуМiн'юстiукрi-04травы2017р.за№566/30434

Наmз ШС Укрm

тфитщх

вересш 2007 р, за №1006/14273

Мстодша прогнозувашя нсmдків вшиву

Наказ ШС Мiнагрополiтики,

вiд 27 бфезш 2001 р. №

Мgюдm спостqрежень щодо ощнкирадiацiйноi"хiмiчноl'обсmновки

Наказ ШС Украiш

вiд о6 серпш 2002 р. №186,закрестроmшйуШюстiУф'ш29сфш2002р.за№708/6996

зберim-

1нс'грукщя з тр1шалою з
шя засобів
радiацiйною та хiмiчного захисту

Шказ ШС Укрiни

вiд 161рудня 2002 р. №330,за|юакрmнийуМн'юстiУчю1`нио4березня2003р.за№179Л500

ук1щ щодо
утримання захисниспорудп

1нс укщя щодо утримашя захисних спфуд

Iфmьноi оборони у мкрний час

Шказ ШС Укр.fш

вiд 9 жоmш 2006 р. № 653,заресстроmшйуhдн'юстiУкраiнио2листопада2006р.за№1180/13054

Наmз Мiнiстфсти оборони
украiш

вiд 14 листоmда 2013 р. №

егодша спостчэежеш,I

нс`ц]укщя з тривалою

равша mjщнш

Правила наданш технічних умов до
і1шенерного забезпеченш об'€кта
будівншпва щодо пожежноi m техногешоI

дБН В. 1. 1 -7-2002rвг"тивчиннiсть`

державнi будiвельнi норьtи. Захист вiдпожежi.Пожежmбезпекаоб'сктiв

наJ±

буфвшщгm
дфжавнi будiвельнi норми,Пожежнабезпекаоб'€нiвбудiвнщтва

дБ

дфжавш будівег1ьш нфми. Iнженкрнотt;хшчні заходи цивільною за"с.гу(цивiльноi.оборош)

-в.01.057-2006/200м

mказ держатомрегулюиння,

шс

вiд 17 травня 2004 р. №

Шказ держбуду Укрiни

вiд о3 1руды2002р.№88вiд31жоmы 2016 р.Ng287

87/21],заресстроmнийуМ"Укра1.ни10червня2004р.за№720Л)319

mш крIiону Украi.ни

дБНВ.1.1-7:2016н

В.1.24-2006

77Lзареытрованийу
Мiн'юстi Украі-ш 22
листопада 2013 р. за №1988/24520

Гhан реагуванш на радащйнi аиріi

311

73/82/64/122,

зарефтроmшIй у Мiн'юстiУщ-ш10квiтня2001р.за№326/55і7

бсжеш

3,14з15

вiд 15 сфпш 2007 р. №
557, зарефтроmний уМiн'юс"Укрi.нио3

Мiнекономiки, Мiнеколоhi

техшчних умовIЪIанреагуmння нарадiацiйнiаварi.і.

3.12313

вiд о31рудня 2001 р.№272,зарефкрmний уМн'юстiУкрiнио1лютого2002р.за№

(вшиду) небезпечних хімічних речовш Iри
аmріж ш промислових об'ыmх i транспортi

37

38

об' с"х УRраi.ни1Щави71аохорони жиггя людей на водшх

Правшіа техногенноі безпеки у сффi
1щільною захисту m шд1рисмствах. вфmнiзацiях,усmновахmmнебезпечних

35

36

ПрашIIа охорони жипя людей на водшх

Шmз Мiнбуду Укрiни

Шказ МнаIропшiтщ

Правппа пожежноi безпени в
ацх>Iромисловому комплексi

шс

вiд о4 грудш 2006 р.
№ 730Л70, зареесtlроиIшйуМін'юсhУкра1ш05юiтня2007р.за№313/13580

Гhказ ШС Укра1.ш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98,заресстроинийуМiн'юсhУщmiш20березш2006р.за№286/і2160

шо

Меюдша іденпI іmщі поте

316

дБН В.2.5-56.2014

дерmвні будшеjтьш норми Украінн. Системипгюгигю2х"mогозазпіс'гv

Наказ Мiнретiону Украiни

вiд L3 jшстопада 2014 р.№З12ішннізо1072015о

3.17

дБН В.2.2497

держЕLвнj будiвельнi нормн Украі-ни. Будиш та
споруді1 ди"tшх дошюльних заIслаців `

mказ держкоммiстобудуванш
украmи

вiд 27.06,96 р. №117 та ввсденi
в дію наказом №136 вiд06.08.97р.301.01.1998р

егодика іденти ікащі

3_18319

дСТУ Б В.2.5-38:2008

небсшечЁ об'фв

о

вiд о4 сфпш 2006 р. №
274

ЕЬцiоmльний ста1щарт Украiш Iнженерне

обладнашя будшmв і спорудг Улаштуmшя
блиснажозахис'гу будве7ь i споруд
дБН В.2.5-74.2013

дер]нвн] будівельні норміі Украінн.

ВодопостачаIш. Зовнiшнi мсрсжi m споруди.фновшположенняп|>оекгування

3.20321

дБН В.2. 5-28-20%п

равила уmштування
електtюустановок

mказ Мнiогкргва регiональною
розвитку m будiвнщIва Укра1ни

вiд 27 червня 2008 р. №
269, чшший з о1 сiчня

розвитку, будiвншгmа та >югглов®комунаjтьногогостюдарсгваУIсра.-ни

2009 р.
вiд о8 квi"я 2013 р. № 133.
qинний з о1 сiчш 2014 р.

Наmз Мiнiсгерс'гва реіiонагьного

обладнання будинюв і споруд. Природне i пггучнеосвiтл€ння

Наmз Мiнiсюрm8 будjвницщ

вiд 15 травы 2006 р. № 168,

архiтектури m эюгглово-комуmjIьноюгосподарстваУюаП1]г

чиш1й з о1 эювтня 2006 р.

Правиm уішштуванш елеіггроусmновоt(. Глвва 1.7
Заземлення i захиснi заходи егIектfюбезпекн

Наказ Мiнiстерства паjтIіва та

енеФге"ки Укщ-ш

вiд 28 ссрпня 2006 р. №305

дфжвнi будiвелыh норми Укр"-ни. 1нжснфне

