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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАПШ У дНШРОПЕТРОВСЫС1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕШОР
ГОЛОВНОГО УПРАВ.ШННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дН1ПРПОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-16-43

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

комушIь"+жЕЁнF±#ЁLЁЕоLжЁ:±+gШзАг±
ЛАд «ТОПОЛЬОК»» СОЛОНЯНСЬКО1 СЕЛИШНО1 РАдИ 52461 ` днiпропетровська обл.. Солог
або прiзвшце, iм'я m по батьковi/мiсце проэю1ванш фiзнчноi особи - пiд[рисмця)

нянський район` село Камьяне. ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕ1ЖО. будинок 60
iдентифiкаIdйпй код юридичноi. особи о433 9505

.

або ре€скрацiйний номер облiковоi. картки платника податкiв фiзичноi. особи - IhдIри€мця, або серiя та
номкр паспорта (дг1я фiзиtlних осiб, якi через сво1. релiгiйЕЬ переконаш1я в установленому порядку

вiдмовилися вiд 1трийшпя ре€страцiйюго номФа облiковоi. картки платника податкiв та повiдомигш про

це вiшовiдшй кошролюючий оргаш) днiпDопетровська область` Солошнсжй Dайон. с. Кащяне. вvл.
Шевченко` бvдинок 6О тел.
(мiсцезнаходженш/мiсще про>юшання суб'скm господарюванщ номер телефону, факсу та адреса еjюЕггронноi поImи)

Пкревiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. Солонянсжий район` с. Камьяне` вул.
Шевченко, 60
.
(назва об'сfm перевiрки (об'сктiвl адреса (адFх3си) розmшуваннф

Ступiш ризику суб'€кта господарюва1ш з урахуванням значенш крийштного р1вику вiд 1ровадже1шя
господкрськоi. дiяjшностi у сффi техногенно.і. та пожежноi. безпе1ш

Загальна iнформаIdя про проведеIшя перевi рки:
Розпош[дчi докумеши щодо здiйснювано.і. перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропегIровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «18» квiтня 2018р. № 14

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiі]ки

Завершення перевiрки

18

04

2018

11

27

04

2018

15

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яЕd берутъ участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi Особи дСНС УкраШI або .й. територiального органу:
Солонянсьшй районний секто_l] (далi Солонянсьішй РС_) Го]ювного управлiння державно.{ служби Укра-Тни з
надзвичайних сuтуацiй у JIнiпропет_іэовськiй областi (далi -Головного управлiння.)
_ _
(найменування органу дСНС УIсраiнн)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миколайович
(посада, прiзвшце, iм'я m по 6атъковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скга господарювання (Об'сIm перевiркI])/Фiзична особа пiдпрI[€мець

ЗЁаЁf:ЁЁтКоОп#кЬ»:%ОлоЖоlЁЁ:ЕЕ]]fо#АдиНСнЁ:Жн#ААлЬ#гйрйи#l%шЬН-И-й(посада, крiзвише, iм'я m по батъковi)

третi особи:
(посада, прiзвище, iм'я m по батьювi)

данi про ост анню перевi|іку:

Планова

/ не було взагаjli

Позашаноm

П не було взагалi
/ була у перiод з 17.10.2017р. по 27.1О.2017р.

Am перевiрки вiд 26.10.2017 р . №38

Розпорядчий докумеш вiд «_»

-

.20+}. №

виконаний П, не виконанй /

пЕрЕл1к питАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
Jчgз/п

ПитаIшя, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеоб1`рушування

Частина 1. Забезпечення пожежноi безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежноI б€зпеки
lJ

Наявнiстъ на Ы'снi розпфядчих документiв та iнффмаційшх покажчикiв
пиmнь пожежноI безпеки

1.2

На пiдпри"ствi створено С1Б

+

IГvНКГ 14 DозЯіЛv П ПIШУ

1.3

На пiдкрисмогвi створено добровiльну пожежщг охфону " утвQрено пожежноятушьний пiкроздiл

+

п\.Ешг 12 Do3лiтг\' [1 ППБУ

1.4

Забезпеченш вивчення 1равил пожежноi безпеки m проведення виховноi

сIр"оmноi на запобimны пожежам
2. У будiвництвi та m віIробництвi застосовуються матерiалII т

речовини з визначеними показI1иками щодо пожежноr небезпеки
З. Забезпечено дотрнмання працiвникамн об'сIгга встановленог
протипожежного режиму

+

п`'нкти 2 -8 10 Dоздiтгv 11 ПГ1БУ

+

гN-нктII 17 -19 оог!лIл\J П П1БУ

пуш 9 роздiщr 11 ППБУ

+
+

ггvнкт 11 mзhпv Н ПГШУ

4. Наявнiсть декларацГі. вiдповjдностi матерiально-технiчноТ бази

суб'€кта г`Осподарювання вимогам законодавства з пнтань
пожежно.і.безпекн
5. Проведено iнструIстажi та проходження I[авчанш з пнтан

пожежноi безпекн
Забезпечено

протнпожежI]ий

стан

утримання

щц==щ±2, 4, 5 статгі 57 Кпзу

щ:±±ЕslЕLН, 1Ё, 2QпgзЕiвI:II

1шу

+

пv-нLни 1.1 - 1.21 глави 1 DОзн],т\'

6. Забезпечено про"пожежний стан утримання територіi
7.

+

п1 ппБу

+

будiве.гIь

примiщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утрI[манм шляхiв евакуаціi .
виходiв

пvнни 2.1 -2.22 глави 2 Dозлiл`J

+

nI 1шу
п`'нкти 2.23 -2,37 глави 2
m.3ЛiЛV П1 П1П;У

+

. Стан утримання iнженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Елеггроусmновюz

(мож]пmiсть

1х

засггосування,

монгаж,

наладка

експлуаmцiя) вiдцовiдаюIъ вимоmм норматившх докумешiв
Системи опаленш та тепловi мережi вiдіовiдають протшюжежш" вимогам

стандартiв, будiвелышх нфм " iЁж норматившх актiв
Системи веЕггшяцii i кондщiонувашя повiтря вiдповiдаютъ протипожежн"

в"о1" норм

Газоы3 обладнанш вiдповiда€ 11рогипожежним вимог" норм
Системи каналiзаI$.f m смiтгевидалення вiдlювiдаютъ та енспгIуатуються

вiдповiдIю до в"ог кротшожежшх норм

іNнктII ] . ] - 1.24 гяави 1 nозніл`J

+

IV пшу

+

пvfшги 2. ] -2,18 г,;1ави 2 Do3ліл`'

+

п`'іжти 2. ] 8 -2.27 г,.1ави 2
ГЮЗЛ1ЯV IV ППБУ

+

пvнкти 4.1 -4.4 гjтави 4 ttозлілvIVпгБу

+

пvнкти 3.1 -3.5 г.іави 3 Dоз_hлv

Iv п1_шу

Iv ппБу

10. Наявнiсть та утримання автоматичнш систем протипожежного захисту, засобiв зв'язку

10.1

удiвлi, кримiщешя m спрруди обладнанi аЕггоматичними системами
проти1южежною заъшс1у (системамн пожежноi сигналiзацiL авюматичним
системами пожежоmсiЕшя, системами оповiщення 1ро пожежу та укравлiнш
еmкуюmнням людей. системами протидIпшого захисту, сmстемами
централізоиного пожежного спостфежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку
вiдIювiдно до чиЕших нормативно-пр&вових аhв

+

10.2

ACm обслуговую1ъся вiдювi дно до вимог нормативно-правових актiв.

+

Iгvшги 1.1 - 1.6 г,тави 1 г>ознiлv

v п1Бу
п`.-нкт 1.4 1`лави 1 Dозлijlv V1шу

11. Наявнiсть та утt]нмання систем протнпожежного водопостачання
11.1

Сисгеми зовнiшньою протшожежною водопос"чанш, насоснi сIанIЬi
відповiд?ютъ " ексшуатуютъся вiдювiдIо до протщожежних в"ог

+

УтIаштуванш m утримашя внутрiшшою протшюжежно1іо водогону, кiлькiс.Iъ
11.2

вводів у будiвлю, виграти води на внутрiшнс пожежоmсiЕшя m кiлькiсть

+

нш

±ВiШШ±2l. 2.З глави 2 ііозніл`' V

пvlжт 2.2 глави 2 Dозніл`.- Vп1Бу

с'1румш вiд пожежни краЕЬв вiдцовiдае внмоmм будiвельних норм

12. Наявнiсть та утрі]мання пiдроздhiв добровiльно.і., вiдомчо.і. та

|I
мIсце

воI пожежно] ОЕорони, пожежно] теZн]кI] та первинни

пvнкт 7 тэо3пiлv 1. щ±±=±qJ2РQзд!±gШ,п\.нкти3.1-З.26г1авиЗDошim'VП11БУ,с"іті61-63КНЗУ

+

засобiв пожежогасillня

1З. дотримання вимог пожежно.]. безпекн пiд час збнрання
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

пvнкти 8` 1.1 -8.5,18

+

НАГШ В,01.057-2006/200

14. дотримання вимог пожежно.]. безпеки під час проведення
вогневих, фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiт

mзліл VП П1Ш;У

+

Нове будiвшщво, реконструкIhя, пфеmнащенш, реставра1Ёя m наIIimльний
14.1

14.2

14.3

ремо1гг IIримiщень, будЕшкiв, споруд здiйснюю`Iъся на пiдс'Iавi крфкгно.1
докуменmцii, яm 3атверджена у всmновгIеному порядку

Заходи пожежноi безпеки при пiдготовцi " проведенIh зварювальшпL m iших

югневих робiт вiдповi даю`Iъ вимоmм норма"шних докуменhв
Заходи пожежно1. безпеки 1ри пiдготовIБ m проыдешi фарбувальних робiт

вiшовiдаю'Iъ в"оmм норматшних документiв

+

п`.шгг 21 оозmтгV 11 ШШУ

+

п\і'нкп1 1.1 - 1,5 г.т1ави 1 Dоз2iлv

+

Iгvнкти 2.1 -2.281`лави 2 Dо3ніm'

Заходи пожежноi безпеки при пiдгогговh та кроведешЬ робогг з мастшами,
14.4

шеями та iншими подiбними горючими речоыmми й матерiалами вiддовiдають

Vn п1ву
VII п1шу

+

п`.шгги З,1 -3.9 глави 3 Dоздiлvvllп1-шу

+

гг\tнкти 4.1 -4.48 г.іави 4 Dошіjтv

вимоmм нормапшшх докумеIгhв
Заходи пожежноI безпеки при пiдготовцi m проведеннi будiвельно-монтажннх
робiт вiдповiд?ютъ вимо[ам нормативних документiв
Заходи пожежноi безпеки у IроеImhй докумешацil щодо застосуmння
пожежноJIехнiчноi. класифiкацii вiдповiдають вимоmм норматив1шх

vll гп1Бу

пушг 2 частини пкршоi.
статтi 67 КЦЗУ,

докренпв

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамimrдодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежно1 безпехи у кроектнiй докумешацi.I щодо обмеження

пункг 2

пошкрешя пожежi мiж будшками вiдцовiдаю'Iъ вимоmм нормативн
докумеmв

частини

першоi.

статтi 67 КЦЗУ,

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (втDативиннiсm\назамiшпункги5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно{ безпени у проепнiй докуменmцii щодо обмеження
пошкрешя пожежi в будпшах вiддовiдають вш`юmм нормативних
докумеmв

щ7шг

2

частиЕп1

пфШО.і.

статтi 67 КЦЗУ,

пуЁ 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамiЕwБ=.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходн пожежно`i безпеки у кроектнiй докумеЕгга .1 щодо забезпечен"
безпечноi еmкуацii тподей відповiдаюrгь вmюmм норматив

цункт 2

частиш1 пфшо1

статгi 67 КЦЗУ,

докуме-

пуЁ 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (вmагивчиннiсъ`назамiwпунк1и7.1.1-7,3.35дБНв.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеки у кроектнiй докуменmцii щодо забезпечення
гасiння пожежi та 1роведення пожежно-рятувальшх робiт вiддовiдають

пункт 2 частиш першоi.

ымоmм нормативних документLв

пуЁ 6,1 -6,16дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамiшпун"8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

статгi 67 КЦЗУ,
+

14.5.5

Заходи пожежноi. безпепш у кроектнiй донумешацii. щодо основшх
iнженфно-технiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiддовiдають вююmм

пужг 2

час'гшп1

пq>шоi.

статгi 67 КЦЗУ,

норматившх документів

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (mатшчиннim\назамiЕNщ7ш1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенноI безпеки та захисту
населення і те|]иторіи від надзвичаиних ситуаціII
пу- 1 - 4 пфеJhкуоб'ектiв,щоналежатьсуб'€к1`амгосподарюван я,прфкгуЕюн я кшздiйсшосIъсязурахуван ямвимогiнженерно-технiчшп[аходiвцmiльногозахисту,ПКМУ№6,

1. Виконання внмог iнженерно-те=нiчнш заrОдiв на об'€кт`ах,
проектування яких здіиснюсIъся з урахуванням ]нженернотехнiчнш заходiв цнвi-тьного захIIсту

+

пiдпуш 1.9 дБН В.1.24-2006

пунm 3 ПФядкуiдешфiкацii.таобJhкуоб'mвпiдвщеногнебезпекщПКМУ№956
2. Проведено iдентифiкацiю об'сЕгI.а пiдвищено.і. небезпеки

+

пуш 9 частшш першо1.статгi20КЦЗУ,ПорядокекларуЕюЕшбезпе"об'hпiдвищено.Iнебезпекщ1ЖМУ№956

З. Здiйснено декларування безпеки об'с]ггiв пiдвищеноТ небезпеки

+

щrнкг 1 Порцдку 1роведенняобов'язковогос'1рахуваншщшiJ-оi.

4. Проведено обов'язкового с']рацгвання цивhьно.].
вiдповiдальностi суб'€ктiв го€подарювання

+

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788,пу-4.9.5птБ
пуш 10 час"ш першо.і.статгi20,щ7нкг2часгш1и

5. Розроблено пjlанiв ітокалiзаціi та лiквiдаці"]. насjтiдкiв аварiй m
об'€кгаЕ пiцвищено.і. небезпекII

+

пункт 2 частшш пфшоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щжги4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвннкiв об'€кга засобамн коj[еIггивноI-о та

+

iндивiдуал ьного захIIсту

7. Розмiщено iнформацiю про заЕоди безпеки та вiдповiдну
поведiнку населення у разi вIIнI]кнення аварй.

першоi. статтi 130КЦЗУ,статгя11ЗУ № 2245

пуш 3 часЁ першоi.

+

статгi 20 КЦЗУ

пуIш 4 частшш пФшоiстатгi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Орmнiзацiя та забезпечення еmкуацiйнш заходiв

+

пуню 5 частшш першо.і.статгi20,стаmя26КЦЗУ,пуню3ПКМУNg787

9. Створено об'сктовi формуmння цивiльного захис'гу та необхiдну
я ix функцiОнування матерiально-технiчну базу, забезпечено
готовнiстъ такш формувань до дiй за призначеI[ням

+

nym 6 частш пфшоi-статh20КЦЗУ,додаток 1 доМетодипрогнозуиЁ

10. Створено диспетчерсысу с.гтужбу m об'скгi пiдвищено.].

небезпекн

+

гщ 8 частIпш першо.і.статгi20КЦЗУ,стапя40

11. Здiйснено навчання пращiвникiв з питань цивiльного захисту, у

тому числi правнлам техIюгенно.]. безпекн

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
щгшг 1 1 часпши пqршоi.статгi20КЦЗУ,пушш5, 6Поряjкуздiйснеш

12. Проведено об'сктов] тренування i навчання з питань
цивiльного захіIсту

+

навчаны населеIшя дiям унадзвичайшLситуація2ьПКМУNQ444

пункг 12 часгини першо.і.

1З. Забезпечення аварiйно-рятуваLгIьного обс.гIуговування суб'сктiв

г'Осподарювання

+

статгi 20та с'mтгя 133 КЦЗУ

статгя 32, пункпI 15, 1час"нипфшо1.статгi20КЦЗУ,наказМНСNg653,пункг24ПКМУ№253(втоа"чиннiсть\

14. Забезпечення дотрнмання вtlмог законодавст" щодо
створення, зберiгання, утримання, обj[iку, викорI[стання та
реконструкщI-]. заzl[снш €поруд цивiг]ьного захисту

+

на замim ПКМУ Ng 138
1 ункг 18 час`гш1и першо1.статh20КЦЗУ,стапя98кцзу,абзацшост1йпушIу4Порядкусгворен яiвикорисган яма'гкрiальрезервiвдлязапобiган я,гhквiдацi надзвич-сшуацiйтехноген оюi

15. Створсно об'сктовий матерiальннй резерв для запобiгання та
iквiдацIi нафiдкiв надзвичайI]ш снтуацiй

+

1криррдюго характкру та .і.хнаслiдкiв,ПКМУ№308/mативчин1Ьсть\

на
замiнv
абзац
четверпй пушгу 3 Порядкус.гвореш1ятавикористанняматерiаjышLрезервiвдлязапобiганняiлiквiдацil.наслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775
стmя 53 КЦЗУ

16. Впроваджено на об'сIггi пiдвищено.і. небезпекII автоматизованш
систем раннього виявлення надзвичайнш сI[туацiй та систем

+

Оповiщення та забезпечено Тх працездатнiстъ

пушг 1.1 Правил охорош1жипягподейнаводшжоб'-

17. Забезпечено внконання внмог законодавства щодо оrорони
+

житгя j[юдей на водннх об'€Iсгах

Пояснення до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>
«Ш»

-так, вIшонано, до'Iримано, вiдповiда€, присутн€;
-нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдповiда€, вiцсутнс;

«НВ»
«НП»

-не вимагаеться вiд суб'сігга господарювашя (фiзичноi. особи ~ пiдпри€мця)/об'екта, що пфевiряеIъся;
- не перевiрялсюя на суб'ысгi гсюподарювання (у фiзичноi особи -пiдприемця)/ об'ысгi.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Нормативно-правовий акт, вимоm шсого

порушено

Jч9э/п

реюiзи" IIорми(пунm.стаття)

позначенняНОРМаТНВIіо-пт.авовогоаша

дета.тыIий опис виявленого порушення
КОМУНАЛЬНИИ ЗАК,71Ад ОСВ1ТИ КАМЬЯНСЬКИИ дНЗ

«топольк»

Роздiл V п,1.2

ш1Бу,пгЁшUтl

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

пыаm.б-дJи

Будiвлю не обладнано системою проггипожежною захисту
(системою пожежноi. сигналiзацi.і., системою передавання
пожежних сповiщень, сис'гемою оповiщення про пожежу), а
саLме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuіLтіi обладнуватися

ГЕШШПШ4ХЗmЩdВm

системами протипожежного захисту вjдповiдно до дБН

усшmQЁсхЬIиуфнакz".ашiнщуф15.082016№974вhGhчхяhкmd'уф08нкр2016р.за№12m59(даjli -П БУпозакладамосвiти)дFНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuкротuпожежногозахuсту».

1п1Бу

Не виконано з'щнання жил елекричнж проводiв паянням,

1.

3.

Роздiл IV п.1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкільною навчальною заю1аду, а саме:

З'€днання, вiдгалуження та окjнцювання жш проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за доі!юмогою опресування,
4.

Роздiл V п.1.2.

ппБу

роздiл vl,

IП1БУ по закладам

п.6

освiти

прuмiщення та споруди повuннi обIіаднуватuся системами

Роздiл Ш.,п. 2.5;

ппБу

протипожежного за]шсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи протипожежного заKuсту ».
Не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних

п.6.23

ZЦ;НВ.1.1-7:2016

елементiв горищних покриттiв будiвлi, а Саме: +тУ 6уЭ«»кісz]с.,

п. 5 .1 ; додаток Б,

jЩНВ.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
5.

зварювання, паяння або затuскачiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння евакуюванням людей, а саме: «фЭ2r»кэf,

крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'янi елементи

горищних

покрuттiв

вогнезахuсту,
5.

Розпiл 111 п.2.22.

ппБу

якi

повuннi

забезпечують

оброблятися
I

грущі

засобами

вогнезс"uсноі

ефектвностj».
Будiвлю не забезпечено адресним вказівником
який
встановjпоеться на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: t{Буэ«#к« ma 7.77ю7.

об'€ю'I!I:u мають бути забезпеченi адресними вказiвнuк]ами
(назва вулu:цi, номер будuнку), встаіювленими на фасадсж

будiвель або iншuх в"днuх мiсцях i освiтлюванuт у темний
час добu».

Кодекс цивільного Працiвники об'€кгу не забезпеченi засобами iндивiдуально\
захистуУкра.іни«порядокзабезпченяаселняiосбвоюскjlадунево€нiзванихформуваньзасобамирадiцйногтахiмчноюзахисгу»,затвФдженийПостановюКабмiнуУкраі.нивiд19.0820 №120 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльногзахисгунапiдрисм твах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнихтериторiях». захис1у.

6.

ст. .20п.4.3.

7.

Розпiл П1 п.2.31.

Роздiл 1П п.9

гппу
шу
по зашадам освiти

Шляхи евакуацi.і. об'€кту не забезпеченi евакуацiйнимосвiтленням,Свiтильникиевакуацiйноюосвiтленняповиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi перебування в будинку
тIюдійm, а са[ме.. «Сходовi клiткu, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi

сходu, юрuдорu, проходи та iіtшi шлfрсu евакуацil мають бути
забезпеченi
евакуацiйнuм
освiтленням.
Свiтшьтш
евакуацiйного освiтлення повuннi вмикагтся з настанням
сутiнкiв у разi перебування в будинку людей».

Перелiк питань щодо здiйснення контрог1ю за дiями (бездiяльнiстю) посадовш осiб,
уповноважених на здiйснешш перевiр]ш

(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
JY9

з/п
1

2

ПImння, що пiдлягають контроіIю з боку суб'сіста
I-Осподарювашя
Про проведення Iшановоi. пфевiрки суб'скm юсподарювання письмово
попереджено не менше нiж за 1О катIендарних дlЬв до il початку
ПосвiдченFи ш проведенш перевiрки та службовi посвiдчення, що
засвiдчуютъ oci б, що проводятъ перевiрку, пред'явлено

Копiю посвiдчешн m пфевiрку нафно

5

нi

нв

нп

НОрмативне
Обгрушування
частина четвег)'га с'гаггi 5 ЗУ

i..

t

вiл о5 квiтш 2007 D. N 877
частша п'я'm статтi 7 ста'гтя
1О ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N877

частш1а п'ята статh 7 аб3ацитретiй"шостийsза±JQЗ±Zвiпо5квiтня2007D.N877

+

3

4

так

Шред поча"ом здiйсненш перевiрки особами. що здiйснюють
пкревiрку внесено запис про пфевiрну до вiдIювiдIою журналу
суб'спа юсподарюЕюння (за йою наявностi)
Шд час позаплановоI перевiр" з'ясовувалися лше тi пиmшя,
необхiднiсть перевiрки яшх сгала пiдставою для Н здiйсненш. У
I1освідчешп на здiйснення повашіановоi перевiрки зазначеЕ1о пигання,

+
•f

частIпш mнашIята статгi 4ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

частина IIеDша статп 6 ЗУ вi.]
05 юiтня 20()7 o, N 877

що € IIiдGmвою для здiйснення такоi. перевiрки

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведеноГ перевiрки
та ск,щденого акга перевiрки
JY9з/г1

Опис пояснень, зауваmень або заперечень

I
I
I
I
I
I
Цей акт перевiрш ск]1адено у двох примiрншах, один з яких кручас1ъся крiвшку (шаснику) суб'€ша 1"11одарюиш або уповноmженiй н"
особi, а кругий - залшас.1ъся в органi дСНС Укр1ш, посадовi осо6и яюю здiйснювали захiд дфжавною на"ду (юЕггролю).

Пiдписи осiб, що брали учас'Iъ у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС УкраЁЕш:

Головшй iнспек'юр Солошнського РС
ГУ дСНС УкраiЕш у днiпропетровськiй областi
майоtэ слvжби IIивiльного захис'Iv

Бойко ВалеDiй

(по-)

олайович

(прiзвище, iм'я та по багьювi)

ПОсадовi та/або уповноваженi особн суб'€кга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

Завijюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

оосвIти«кАhш>янськийдошкIлыпй
ннАвчАльнийзАклАд«топольок»»
солонянськоЁ сЕли1тшоЁ рАди

Нестеtэvк Наталiя ГDшоDiвна

(посада)

(крiзвнще, iм'я та гю батьковi)

Примiрник цього акта перевiрки отримано «#}»

@//

2018р.:

ЗЗавi-чаКОМУНАЛЬНОГОЗАКЛАдУ

оосв1ти«кАмьянськийдо1шс1лы11й
нАвчАлы1ий зАклАд «топольок»»
солонянськоЁ сЕли1тшо1 рАди
(по-)

гj-`,=--±,

Нестефvк Наталiя ГDIшоDiвна
(прiзвIIще, iм'я та по батьковi)

Вiдмiтка Ipo вi"ову IhдIисання/окриманш (необхiдIе пiдкр еслиги) посадовими та/або у1ювноваженими
особами суб'€кта господарювання цього акта пфевiрки
Пр"iтm У випадку наявності в актi вiдомфтей, що сmнонпять службову або державну тасмшпlю, йому може бути крисвоено вiдповiдшй гриф
секрс"осh або обмежены доступу.

Ng

з/п

пЕрЕл1к
нормативно-правових акгiв та нормативних документiв, вiдповiдно до якш
складено пере.шк питань щодо проведення перевірки
ПОзначеIшя
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноama
вид нормативнодата та номер
правового ана
правового акта та
норматIIвно-

А

правового акI'а

3

4

Заюш УkраЁнн

I

зу № 877

1.1

назва органу
2

1

«Про основнi засад1 дфжавного нагляду
(контро]по) у сферi господарськоiдiшьнфтi»

Закон Укрiни

вiд о5 квiты 2007 р.
Ng 877-v

1.2

к1щу

Коденс щшільного захис`1у Украiни

кодекс

вiд о2 жовтш 2012 р.№5403-vl

1.3

зу № 2245

«Про об'скти mдрщеноI небезпе1си»

Закон Укр1ш

вiд 18 сiчня 2001 р.Ng2245-1П

1,4

зу № 15/98

«Про захист людиш1 вiд вIшиву iонiзуючого

Закон Укра1ш

випромiЕюmння»
2
2.1

2-2

2_3

2.4
2.5

1-№956
ГПСw № 306

ш"№5
гп" № 564
1-№ 1788

вiд 14 сiч" 1998 р.

№ 15/98-вр

Посrгановн Кабiпету Мiнiст|.iв У1фаШн
Постанои Кабimlу Мiнiстрiв

Порядок iденI`ифiнаId.і. " облiку об'€Iпiв
шдвщено1. Iюбезпеки
КритфН, за якими оцiнюсIъся стуIhнь
ризику вiд провадженш господарсько1дiяльностimвизшас.гъсяпфiодшнiс.гъздiйснешяшIановихзаходiвдержавIюгоmшяду(контролю)усферiт€хногенноiтапожежно1безпеи

Пос"ноm Кабiнсггу Мнiстрiв

Типове положеIшя 11ро відомщг пожежну

укра1'ш

укрi-

вiд 1 1 л2002 р. № 956
вiд 29 jшотого 2012 р. №
306

Посrmноm Кабiнсrгу Мiнiстрiв

охорону

укрi-

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

ПОРЯдОК фУНКЦiОНУmШЯ дОфОВiЛЬНО.l

пожежно1 охорони

Посганоm Кабiнglу МIhстрiв
украiни
Пос'mнои Кабiне.Iу Мiністрiв

вiд 17 лшшя
2О13 р. № 564
вiд 16 листоmдв

#ря#о±праiшi#=Ё:#:' :оврюсу6'сmiвюсподАрювашязашкоду,жаможебутн3аподLянапожежамиmаварi"инаоб'жmхIhдвищено`і.не6езпеки,включаючипожежови6ухонебезпечнiоб'ытитаоб'€кти,господарськадяльmсIънаяIшхможепризвес`IидоаЕкрiй

укр'iни

2002 р. № 1788

2.6

ПКh4У Ng 1 200

екологiчноюiсанimрно€Ё-дбй-iаh-о-Еч-ЁЬ-iЬ--харанеру
Порядок забезпечення населены i
крацiвшпdв формуваш та спеIЬшiзоmних
служб цmiльного зажIсту засобами

Пос"нова Кабiнещr Мiнiстрiв
уйmiшI

вiд 19 сер11ня

доз"етричного i хiмiчного кон1ропо
Пфелiк об'ектiв та окрешж тфшфй, яh

Пос"ова Кабiнgгу Мнiстрiв

вiд о4 серпш

пiдляmють постiйному та обов'язковому надоювiрнійсх:новiобслуговуван юдкркавнимиаЕкрiйно-рятувальнимислужбамиПрозатвер;щен яперелiкусуб'Ывюсподпікрвашя,mлузейтаокремихтершорiй,якiп дляmютьпостiйноку"обов'язковомуаЕкрiйно-рятувальномуо6с]гуювуваншонадоговiрнiйсюновi

укрi-Постанова КабiноIу МIЬс'грiв

2000 р. № 1214вiд26жоыш

украiш

2016 р. № 763

Постанова КабiнеIу Мiнiстрiв
ущmi'ниПостаноm КабiнеIу Мiнiс'Iрiв

вiд 29 бфезш 2001 р. №

укра1-

775

Пос"ноm Кабiне'гу Мнiскрiв
украi'ш

вiд 26 чфвш

Посrmноm

вiд 26 чфвы

2002 р. № 1200

iндmiдуального захист, 1фшадами
радiацiйноI m хiмiчноI розвiдки,
2.7

г-№ 1214

/Ётив чиннiсть`ЕаЕЁмiщ1-№763

2.8

гп№ № 308

/вт"тив чиннiсmlнЁJамiнхг-№775

l2_9II

I

2,10I

I

2.11I

l

2.12IIII

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

м8тфiальних резервiв дш запобimши,лiквiдацi .надзвшай1шхсиIуаIdйтехноген оюiIркродноюжрактеру" i.хшслiдкiвПорядокствореныmвикорис"ншматфiшыIихрезервiвдшзапобimшяілiюiдацiIнаслiдкiвнадзвичайнихсигуацiй

ГПСw № 443

Порядок пiд`оrговш до дiй за призначешям

гпф№444

орmнiв управлiнш " си;1 щвiльною захисrгу
Порядок здiйсненш Еmвчаны населешя

Мiнiстрiв

2013 р. № 443

укрiш

Пфядок утворенш, завдрння m фуш1Ш
формуmш цшiльною захисту

Посгганова Кабiнелу Мiнiстрiв

ПОРЯдОК ВИКОРИСmНШ За7ШСШХ СПОРУд

вiд 25 б-

Iщвiльною захис`1у (цивiльно.I оборош) дшюсподагх>ькmькультуршхтапобутовихпотребПорядокстворення,утримаIшфонду

Посmнова КабiнеIу Мiнiс`Iрiв
украi-Пос'ганоm КабiнеIу Мiнiстрiв

захисних споруд цивijпного захис1у фведеншйогооблiку

украш

2017 р. № 138

г1кю № 1 1

Положеш 1ро сдину дфжавну сисгему

ПосIаноm КабiнеIу Мiнiскрiв

вiд о9 сiчш

г-№6

цивiльного захисту

украiш

2014 р. № ] 1

Про затвердження перелiку об'сктiв, що
належатъ су6' €кmм госIюдарюmны,кроекгуваншякихздiйснюс'гъсязурахуmшямвимогiнженерно-технiчнизаходiвцивiльногозахис'Iу

ПосгIанои КабiнсгIу Мнiстрiв

украi-

вiд о9 сiчня
2014 р, № 6

ГШСh" № 729

Пфядок фmнiзацii. та щ>оюдешя
крофесiйноI пiдготовш, пiдвщешIяквалiфiицiiосновнихпращвниhвпрофесiйниаЕкрiйно-рятушьЕшхслужб

Посmноm Кабiнсггу Мнiстрiв

вiд о2 жоmня

украiш

2013 р. № 729

Про затверджешя Порядку проведенш
евакуацii у разi загрози виникнення абовшшшеншнадзвичайнихсигуацiйтехно1€нного"природногохараккру

Пос`mноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 30 жовтш 20] 3 р, №

Пфядок подаЕп1я i ре€с'Iрацii дешарацil

Пос'mноm Кабiнелу Мiнiстрiв
украml

вiд о5 червш 2013 р. №

вiдповiдностi матерiально-технiчноi баLзисуб'сжгагосподарювашяв"огамзаконофвствазшгаIъпожежноiбезпеки

Порядок проведе1шя mвчашя крівною

Пооmноm Кабiнеrгу Мiнiстрiв

вiд 23 жоыш 20 13 р.

пк№№787
пкw№253

1- Ng 84 1

гпwJф_440

шw№819

сшаду m фахiвцiв, дiяльнiстъ яких пов`язаназорmнiзацiсюiздiйсненнямзаходiвз1шаш,щшhьногозахисту

украi'ш

укрiни

укрm

2013 р. № 444

вiд о9 жовгш
2013 р. № 787

2009 р. № 253вiд1Оберезш

841

440

№819

Iшi і]Орматфно-пDавовi аIсгн та ноііматшнi документн

з
3.1

Кабiнсггу

308вiд 30 вересш 2015 р. №±

дim4 у надзвичайних сшуацiях

/втDатив чиннiсть`наЁашш"№138

l213

Порядок створення i викорис"нш

НАПББ.03.001-2004

Тш1оы норми належнос'п вогнегасншв

Ihиз ШС УкрПш

/Ётив чшнiсть`

вiд о2 квiт" 2004 р. №
151,заресхэкрованийуМiн'кютiУкр1Еш29юішя2004р.за№554/9153

3.2

1шу

Правша пожежно1. безпеки в Укра1.ні

Накав МВС Украiш

вiд 30 грудш 2О 14 р. №1417,зареакрmшйуМiн'юыiУкра]1нио5бфезш2015р.за№2.52.пJfА/iл

3.3

Правша улаппуmш

Правила улаштуmшя, експлуатацii m

Наmз ШС Укра1'ш

систем ра©го

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зареестроmний у

/ЕЁтив чшнiсть`

т€хнічного обслуговуmшя снстем ранmого
вшвлення надзвичайнш ситуаШ й m
оповiщення людей у разi .1х вшикненш

Прgвша охорош жmя

ПравшIа охороЕш жи1ш людей ш іюдних

вЕше1ш

3.4

Мiн'юстi Укра1ш
05 лшшя 2006 р.за№785/12659

-шсукраm

вiд о3 грудщ 2001 р.

людсй ш юдних

об'еmх Украi.ниПравшаохороIш жи1н jподей на водЕшх

№ 272, зарефтрований у
Мiн'юстi Укра.і.ш о 1

об'сктах

/ы"тив чиннiсъ`
ЕLзамiщ
Правша охорони жи1тя

лютого 2ф2 р. за №

Наказ " Укра1ш
об'жmхУкраi.ш

людей на водни

3аресстроmний у Мiн'юстi

об'сmх

3.5

3_6

1тгБ

мфдш

щюгнозуванш ХНО

3.7

Методm спостфежень

укра1'ш04кравш2017р.заNз566/30434

Правнла тешогешоi безпеки у сффi

Гйказ ШС Украiш

3.9

3.10

Мiн'юстi Укра1ш о3

крmорiях

вересы 2007 р. за №1006/14273

557, заресхзтроmЕшй у

Мегодтша кро1нозувашя шслiдЁiв ви71иЕу
(вишду) н€безпеч1шх хiмiчних речовш1 кри
аmрiях на Iромислових об'сmах i транспортi

Наmз МНС Мiнатрополiтшщ
hАнекономiш, Мiнекологii

Мсrгодша споогфежень щодо оцiши

Наказ ШС Укра1.ш

вiд о6 сер1шя 2002 р. №
186, заресскрований уМн'юстiУкраiш29серш2002р.за№708/6996

Ihказ ШС Украiш

вiд 16 грудш 2002 р. №
330, заре"троmний уМiн'юстiУкраi.нио4бфезш2003р.за№179„500

Гйказ ШС УкрНш

вiд 9 жонгш 2006 р. № 653,

1нструкція з трЁого

Iнструкіdя з триmлого зберimшя засобiв

зберimшя

радiаIЁйною та хiмiчного заэшсту

IнструкIhя щодо

1нструк1$я щодо утримашя захиснш споруд

утр"ання захисних
споруд

щільноi оборони у крннй час

Щmвша надання
технiчнж умов

Цравила mданш технiчних умов до
iнженфного забезпечешя об'сIгга
будLвнщIва щодо IIожежноi та техногеIшоi

План р®гуmння на

дБН В, 1 . 1 -7-2002

/Егг"тив чшнiсm\на±

73/82/64/122,

заресстроmн" у Мн'юстi
Украiни о2 лиыопада 2006р.за№1180/13054

Гhказ Мiнiстерства оборони

укрiни

вiд 14 листопада 2013 р. №

77 1 , заре®троншй у

М'юстi Украiни 22
листоImдр 2o і3 р. за Jto1988/24520

План реагуиння на радiацiйнi аварii

шс

державнi будiвельнi норми. Захист вiд

Наказ дфжбуду УкраПш

радiацiйнi ampil

3.12

вiд 27 бфезня 200 і р. №
зарефтрований у Мн'юоhУкраi.ш10квiтня200ір.заNg326/5517

безпеки
3.11

вiд 15 сфпш 2007 р. №

щшiльною захисrгу на пiдIIрисмс'Iвах, в
орmнізаціях, усmноЕюх m на небезпечних

радiаIhйноI " хiмiчноi. обсmновки

3.8

95/6383вiд10квiтня 2017 р. № 301

Наказ держатомрегулюmшя,

пожежi, Пожежна безпека об'ектiв
будiвнищидержавнiбудiвельIЬ норми.Пожежнабезпекаоб'€кhвбудiвншrlва

вiд 1 7 травня 2004 р. №
87/21 1, зареФтроmшй уМiн'кхугiУкраiш1Очервш2ф4р.за№720/9319

вiд о3 1рудш
2002 р. № 88вiд31жовтня 2016 р.

Наказ Мiнрепону УкраЕни
Ng 287

дБН В.1.1 -7:2016
3.13

дБН В.1.2 4-2006

дфжавнi будiюльнi норми. 1нженерно-

IЬказ Мiнбуду УкрШи

технiчнi заходи цивhьного захисту(ЦИВLJП>НОIОбОРОШ)
з.14

3.15

з.16

3.17

274

Наказ МнаIрополiтики,

НАПБ В.01.0572006/200

Правипа пожежноi безпеки в
агро1ромисловому комп]Iексi

шс

Мстодика iдентифimцil

Методша iдентифiкацii потенцiйно

Наmз ШС Укра1ш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98,
заресстроmшй у Мiн. юстiУкраi.ш20березш200бр.за№286/12160

Наказ МiнреIiону Украчіни

вiд ] 3 листоmда 2014 р.
№ 312, чшнi з о1.07.2015р
вiд 27.06.96 р. №117 та

гшо

дБНВ.2.5-56:2014

дБН В.2.24-97

небезпечних об'ектiв

державнi будiвельнi норми Укра]1ш.

Снстеми про'гшожежною захисту
державнi будiвельнi норми УкраШи,
Будшни " споруди д1шчих дошкiльних

Наказ дфжIюммiстобудуванш
укра1`ш

зашадiв.
з.18

дСТУ Б В.2.5-38:2008

дБНВ.2.5-74:2013

3.21

дН В.2.5-28-2006

Правша улаштуишн
елекрус"новок

вюденi в дiю наказом
№136 вiд о6.08.97 р. зО1.01.1998р

Шказ МiнiсIкрс"а реhональною

обладнання будинкiв i споруд. Улаштушнш

вiд 27 червня 2008 р. №

розвитку та будiвницIва Укра.1ни

269, чиЁ з о1 сiчня

дФжавнi будiвельнi норми Украiни.
ВодопостачаIшя. Зовнішнi мфежi та

спфуди. Основш положенш кроекгуванш
3.20

вiд о4 1рудня 2006 р.

№ 730#70, заресстроншйУМ1Н'ЮСТiУкрiШ05квi"2007р.за№313/13580

Еhцiональний стандарг Украiни. 1нжекрне
блиснвкозахисту будiве]ъ i с11оруд

3.19

вiд о4 серпня 2006 р. №

2009 р.

Наказ Мнiстерсггва регiонаjп,ного
розвитку, будiвншцва "

вiд о8 юiтш 2013 р. №
133, чшпй з о1 сiчш 2014

жиглово-комунальногогосподафтmУкраiш

р.

дфжавнi будiвельнi норми Укра1ни.
1нжеЕкрне обладlmны будншiв i споруд.
ПриродIе i шгучне освiтлешя

Наmз Мiнiсттства будiвшцIва,

вiд 15 щвы 2006 р. №

Правила улашгуванш слектроус"новок.
Глава 1.7 Заземленш i захиснi заходиелекробсзпеки

архiтектури " жmлово-

168, чишпй з о] жовтня

комунального юсподарстmукраi'-

2006 р.

Наказ Мiнюгкргва mлиm m

вiд 28 сфпня 2006 р. №305

енфютши Укрm

