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дснс укрАЁни
гу дснс укрАЁни у дншропЕтровсыс1й оБлАст1
СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВ.ШННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНП11ШО11ЕТРОВСЫС1й оБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС УкраШи у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел. : (05669) 2-1643

А[шNо_jK
складений за результатами проведення плановоr (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'Скгом господаРювання вимог ЗакОнОдавСтва у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноf безпеки

ЁЕjЕнЕЁFЕЁ=ЁЁшЁшЁЕітЁ=нЕЕгшЕЕiim[
gЁ:gЁЁЁ:ЁЁ:;gЁ:=;==;==:=::====:==:::=f=::

або рекра1Пйн1й 1юмкр облiковоГ картки ппатника податкiв фiзич]Ею1. особИ - Пдпри€мщ, або серiя та
нрмкр паспорта (для фiзичIш осiб, якi чкрез своi релiгiйIh переконанш в устшовленому порядку

i:::Г=Ёкрк=:::#елF=ГЮ±=Ё=:::;::::::Р:::::=::::::::=:т:;:g;==:=;

НовопокDовка, вVл. Весняна. бVдинок 28 тел. -

Е=йЁнЁ::m:=:::=::::i?:::::ii,,,=
(мiсцезнжоджсння/мiсце проживання субtкта юсподарювання, номер телефону, факсу та qцрел елекгронноі- пошти)

Ступiнь ризику суб'€кта господарюваш1я з урахуваным значення крийытного ризику вiд 1кроваджеши
господкрсько.і. дiятъностi у сфФi техногешоi. та пожежно.і. безпеки

Строк проведенш перевiрки
Початок перевiрки

Завершення перевiркн

18

04

2018

16

27

04

09

мiсяць

рiк

годши

2018

число

число

мiсяць

рiк

години

Особи, якi беруть участъ у проведеннi перевiрки:

Посадовi Особи дСНС УкраПш або Ш територiального органу:

Сi±iБ=:±±:==±:=±Ё_-:%%%:u:уСедКн%пО#_;::::g;;;$рF#щ:сЛfсгВуоНклОЁ,Уо=ауВпЛ#:,ндне;;)ЖВНО"ЛУЖ:::==±:==::::±З
Г=::g§н]zй. iнжкггюр Солоняі+ського РС Гол(с#ю::;:::::=g:g:\iнп"юЁ ВШіеРiй МuКОЛай"Ч

.._

ТзОамйЁЁЁЁЁЁЁрПНоЩАвПВРАЁЁЬFЁЁИЁ
----

(пс"прFЕз-iLt'ят.mбdъщиН)

третi особи:
(посада, крiзвнще, iм'я m по б8тьювi)

---" "

-

данi про останню перевiрку:

Шанова

v' не бу]ю взагалi

Позапланова

П не було взагалi
/ була у перiод з 30.10.2017р. по о3.11.2017р.
Акг перевiрки вiд о3 .11.2017 р . NМ2

Розпорядчий документ вiд «_» _.20щ. №
виконаний Е, не виконаний /

ПЕРЕЛШ ШТАНЬ ЩОдО ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
JчQз/п

Питання, що пiдлягають перевiрцi

так

нi нв нп

Норма"внеОбI`рунтування

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпекн
1. Органiзацiйнi за1оди щодо забезпечення пожежно.]. безпеки
Шявнiстъ ш об'ектi розпорядчих докумешiв " iнформацiйшх по"чиRiв з
1.1

1.2

1.3

1,4

Iшmнь I1ожежно1] безпеки

+

В5:±зЕ!±2LЗ, 10 Dоздi.тг`-11 ПIБУ

На пiдкрисмствi с1вфено СГШ

На пiдкрисмсmi створено добровiльну 1южежну охорощr " утворено пожежнорятуmльний пiдроздiл
Забезпечешш вивчешя правил пожежноi безпеки " 11роведешя внховноi

роботи, скрямовано1 на запобimнш пожежам

п`і.Iжт ]4 г>озпiлv 11 ПIШУ

+

ПVНКГ 12 DОЗНim7 [11ПТБУ

+

2. У будiвництвi та на виробнищгвi застосовуються матерiали т

п`'нкти 17 - 19 Dоздiл`' П ППБУ

пунк1` 9 рфдiгу П ППБУ

+

речовнни з визначеннмн показнt[ками щодо пожежно.і. небезпекн
З. ЗабезпечеI]О дотрнмання працiвннmмн об'скга встановленог
протIIпожежного режиму

+

+

п\,'ннг 11 Dозпiлv П 1П1БУ

4. Наявнiсть дек.г[арацfі. вiцповiдностi матерiаі[ьно-технiчноТ бави

суб'€Егга господарювання внмогам законодавства з питаIіь
пожежноТ безпекн
5. Проведено iнсгруіггажi та проЕодження навчання з пIітан
пожежно.і. безпеки

+

6. Забезпечено протипожежний стан утримання територ]i

+

7.

Забезпечено

протипожежнI]й

стан

утримання

+

цш3ЁЁцL2, 4. 5 с'Iа'm 57 Кпзу

гпшу

'`-

пvнкти 1. L -1,21 г.тIави 1 Dо.3ліл`,'

будiвель

примiщень та споруд
8. заб езпечено про"пожежний стан утримання ш.Iяхiв евакуац]Т i
вIIходiв

nI 1шу
пvllкти 2.1 -2.22 глави 2 Dозшлv

+

[II 1нп;у
п`тнкти 2.23 -2,37 глави 2

+

mзлiпv 111 гпБу

9. Стан утlіимання iнженерного обітаднання
9,1

9.2

9.3

9.4

9.5

ЕлекIроус"новки

(можливiсть

ix

засяосуванш,

монmж,

наладка

та

експлуа"цiя) вiдповiдають вимоmм нормативнш докуменhв
Сиmзми ош1енш та теIшовi мережi вiдповiдаюIъ протш1ожежним вимоmм
сmндартiв, будiвельшх норм та iЕших норьmшвних акпв
Системи веЕгги7Iяіdi i кондиIdонувашя повiтря вiдllовiдають протипожежIm4

в"о" норм

ГазоЕю обладнанш вiдповiда€ кро1шожежшм вимоmм норм
Системи наналiзацii. " смiтг"идленш вiдповiдають m експлуатуються

вiдIовiдно до вимог протипонежшх норм

п`tнкти 1,1 - 1.24 гjіави 1 Dозні.тm'

+

Iv 1пп;у

+

пvнкти 2.1 -2.18 г`mви 2 Dозяі;тv

+

пvнкги 2` 18 -2.27 тлави 2

Iv 1шу

mзлiлY IV ппБу
п`tнгги 4.1 -4.4 глави 4 DозjhпvIVпгшу

+

1п7нкти 3.1 -3.5 глави 3 ооздiлv

+

Iv гп1Бу

10. Наявнiсть та утрнмання автоматичнш снстем протипожежного захисту, засобiв зв'язку

10.1

Будiвлi, примiщешш m споруди обладнанi авгоматичн"и системами
проти1южежною захисIу (системами пожежноi сипнLлiзацil, авюматичшм
системами пожежоmсiшя, сист€мами оповiщешя про пожежу та упрашiнш
еmкуюmш" jюдей, системами протидимного захисту, си

пvшгти 1.1 -1.6 глави 1 Dозлiл`J

+

v пгн5у

центраjlізоmного пожежною спостережеш) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

вiдювiдно до чинних норматнвно-правових актiв
10.2

СПЗ обс]іуювуютъся вiдювiдно до вимог нормативно-кравових акhв.

п\.нкі 1.4 тнави 1 DозлLm' VLlllБу

+

11. Наявнiсть та утрIIмання снстем протнпожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи зовнiшшою протшюжежноI`о водопос.mчання, mсоснi станШ
вiдповiдаюIъ " експлуатуютъся вiдповiдно до протипожеж них вимог
Улашгуmнш " утр"ашя внутрiшш,ого протшожежного водогону, кiлькiстъ
вводв у будiв]ю, виграпI вод]I на внутрiшн€ пожежопсilшя m кiлькiсm
скрумин вiд пожежшх кранiв вiдповiда€ ыIмоIам будiвельних норм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздhiв добровhьно.Ь вiдомчо[ т
м]сцевоi пожежно.]. оЕороIIи, пожежноi технiки та первинни
засобiв пожежогасiння

+

ЕrЕЁШi2l 2`З 1чави 2 Dознiл`7 V

+

п`т1кт 2.2 главн 2 Dознілv Vгп1Бу

гшшу

mтжт 7 гіозшjw L ц}±±цq;J2Вs2ЗziШ:ILПvнкти3.1-3.26г,чави3mздiнт.VГПТБУ

+
стапі 6 1 - 6З К11ЗУ

13. дотримання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збира[Iня
переробкі] та зберiгання зернових i грубш ъаормiв

+

14. дотрнмання внмог пожежно.і. безпекн пiд час проведення
вогневиx, фарбуваjlьнш та будiвельно-монтажних робiт

+

14,1

14.2

14.3

14.4

Нове будiвшцтво, реконскрук1Ья, переmнащешя, ресmврацiя та капiталыпm
1
ремош кримщень, будинкiв, с1юруд здiйсшоютъся на пiдставi щкректно
дэкумешацii, яm заткрджена у встановленому порядку

Заходи пожежноi безпею1 при пiдотовцi та проведеннi зварювальнш m ilших

во1невих робiт вiдповідаю'Iъ в"о1" нфtатившх документiв
Заходи пожежноi. безпеки кри пiдготовцi m кроведешЬ фарбувальшх робiт

пvнкти 8.1,1 -8.5.18

НА1П; В.01.057-2006/200

юзлш VП ГПТБУ

+

+

п`тнкт 21 Dошiл`іг 11 ППБУ
п`'нкти 1, ] - 1,5 г,тави 1 гtоздiTI`'

vll 1шп3у

від1овідаю'гъ вимо1ам нфмативних документiв
Заходи пожежноi безпеки Iри пiдI"овцi " кроведешh робот з мастиmми,

+

пvнкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозніл`r

шеями m iшими подiбними 1фючIши речовинами й матфiалами вiдповiдають
вимоmм нфмативних документiв

+

m'нкти З.1 -3.9 глави 3 DоздL`IvVnппБу

+

пъ.нкги 4. ] -4,48 г.т1ави 4 Dознiлv

Заходи пожежноI безпеки 1ри пiдготовцi m кроведеIшi будiвельно-монтажшх

робіт відповід?ють вимоmм нфматшних документiв
Заходи пожежноi безпеки у кроеmнiй документаі$1 щодо застосуванш
пожежно-техmчноi класифiкацii вiдповiдають вимогам нормативЕшх
докуменmв

vll 1шпу

vn гпшу
пункг 2 час`гини пкршоiстатh67КЦЗУ,
пу1-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 /ыDативчиннiсть`назамінvодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ,1.1-7:2016

+

14.5.1

Заходи пожежно1 безпеки у кроектнiй докуменгаIhl щодо обмеження
пошщхэшя пожежi мiж будш1ками вiдповiдаю'Iъ вимогам норmтивних

пужг 2 час'гиш першо.і.статh67КЦЗУ,

до"еЕmв

пу-3.1 -з.5дБНВ.1.1-7-2002 (вт1эЕшсть1назамiшпунк1и5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1. безпеки у крфктнiй докумеIггацii щодо обмежешя
пошцре1шя пожежі в будишах вiдIовiдаю'Iъ вmюmм нормативн

пуmг 2 час'шш першоi.статh67КЦЗУ,

дощеЕ"

пун" 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mативчгшшстъ1назамiшпункти6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

аходи пожежно1 безпеки у проектЕЬй докуменmlШ щодо забезпеченш

безпечноi еmкуаШ
докуменmв

людей

відповiдають

вимо1ам

пунm 2 часгиш1
тh 67 кцзу'

норматIвних

пФшо1

щгЕ-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втDативч-сть\назамimпункти7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

аходи пожежноi безпеш у кроектнiй докумеIгmцii. щодо забезпечення

пушг 2 час1ини першоi.

mсіння пожежі та 1роведення пожежно-ря'1увальних робiт вiддовiдаю'гь

статh 67 КЦЗУ,

вимоmм норматившж докумешів

щл- 6.1 - 6.16дБНВ.1.1-7-2002 azщшЕЕчиннiсть`назамiшпункги8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи Iюжежноi. безпеки у проектнiй докумеЕmцii. щодо основних
iнженерноJтехнiчЁ засобiв захисту вiд пожежi вiдповiдаютъ вимоmм

щrшг 2 частш1и пкршоiстаттi67КЦЗУ,

нфматmlшх документів

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть\назамiшпунк1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.]. безпеки та захисту
населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуш" 1 - 4 Перелiкуоб`hв,щоналежать

1. Виконанш внмог iнженерно-тешiчнш заLодiв на об'€Iггаь
проек'[уmнIIя якш здiйснюс]ъся з урахуванням i]]женернотехнiчнш заходiв цIIвiльного захисту

+

суб`екгам господарювання,
црсктуваш як1издiйсшосIъсязурахуванням

вимог iнженерно-технiчнихаходiвцивiльногозахисту,ГТКМУ№6,пiдпункт1.9дБНВ`1.24-2006

nym 3 Порядкуiд€нтифiкаIdi.таобфобmвпiдвищено.і.небезпе1щПКМУ№956

2. ПроведеIIо iден"фiкацiю об'сIгга пiдвищеноi н€безпеки

+

пуш 9 частЕш першоiстатгi20КЦЗУ,Пqрядоке"руваннябезпекиоб'hвпiдвищеноi.1юбезпек1ьПКМУ№956

3. Здiйснено декларування безпеки об'скгiв пiдвищено.і. небезпеки

+

пункг 1 Порядку проведенняОбов'язковогос'грахуванняцивlJъноi

4. Проведено обов'язкового с.грахування цивhьноТ
вiдповiцальностi суб'€ктiв господарювання

+

пунm 1О частЁ пкршоi.статгi20,пункг2час'1ини

5. РозроблеIIо планiв локаj[iзацIi та jтiквiдацiГ mс.гIiдкiв аmрiй на
об'сIсгаx пiz]вищено.і. небезпеки

+

6. Забезпечено працiвникiв об'€кга засобами коле]ггнвного та
iнди вiдуал ьного захис'Iу

7. РОзмiщено iнФормацiю про заходи безпеки та вiдповiдну
повед]I[ку населення у равi виникнення авар]i

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788,пунн4.9.5птБ

пфшоi. статгi 130КЦЗУ,стапя11ЗУ № 2245

цуш 2 частши пкршо.і.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щ7шш4.3,4.6ПТБ

+

пунm 3 частЁ пфшоi.

+

статгi 20 КЦЗУ

пуню 4 частЁ першо1.статгi20КЦЗУ,частIша 9статh33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заIодiв

+

пуш 5 часЁ пфшо1статh20,статI`я26КЦЗУ,пункт31ЖМУ№787

9. Створено об'€]гговi формуваIIня цивiльного зашсту та необхiцну
я ~ш функцiонуванш матерiаjlьно-технiчну базу, забезпечено

+

готовнiстъ такш Формуmнь до дiй за призначенням

пункт 6 частини пфшоi.статгi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодIжи1рогнозування

10. Створено дI[спетчерсыqг службу m об'€кгi пiдвищено.і.1Iебезпе"
+

nym 8 частиш першоiстатгi20КЦЗУ,ста.1тя40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з питань цнвiльного захисту, у
тому чнслi правиj[ам техногенно.]. безпекн

+

кцзу, 1ш(му№443,ПКМУ № 444
nyIm 1 1 частини пq]шоi.статгi20КЦЗУ,пужги5, 6ПорядкуздiйснешIя

12. Проведено об'сктовi тренування i навчання з пнтань
цнвhьного заЕисту
1З. Забезпечення аварiйно+рятувального обслуговування суб'снгiв
госI1одарювання

+

навчання населешя дiям унадзвичайнихситуаціях,ПКМУNQ444

пушг 12 час.1шп1 1кршо.і.
+

статтi 20та стаття 133 КЦЗУ

статгя 32, щшгги 15, 1ас`пш1першоi.статтi20КЦЗУ,наказМНС№653,пункг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотріIмаIIня вимог законодавстm щодо
створенI[я, зберiгання, утримання, Облiку, викорнстання та

+

реконструкці] зашсних споруд цнвLпьI[ого захисту

(Еmа" чиннiсть1назамiнvПКМУNg 138
пунm 18 часгши першоiстаттi20КЦЗУ,стаття98кцзу,абзацшостIйцункгу4Порядкус.твФен яiвикористаншматфiаjьнихервiвдлязапобiган я,

1 s. Створено об'сктовий матерiальний резерв дj[я запобiгання та
лiквjдац]i наслiдкiв надзвичайних ситуацiй

+

jпквLцащі надзвичаинихситуацiйтехногешогоiпркрдногохарагюрутанаслiдкiв,ПКМУ№308/mаmчиннiсть`назамiнvабз

четвертIй пушгу 3 Порядкустворенняmвикорис'mння

матерiаjшшх резервiв длязапобiгаIшяiлiюiдацi.і.наслiдкiвнадзвичайшпLситуацiйПКМУ775

ста" 53 КЦЗУ

16. Впроваджено I[а об'сIггi пiдвищено.і. небезпекII автоматизованш
систем раннього виявлення надзвичайнш ситуацiй та систем
оповiщення та забезпечено .і.х працездатність

+

17. Забезпечено внконання вI[мог законодавства щодо охорони
життя людей на водниЕ об'€кгах

+

пункг 1 . 1 Правил охQрошжи1тялюдейнаводшzх
об'€втак

ПоясЕ1ення до позначень, використанш у перелiку штань
«Таю>

-так, виконано, дотр"ано, вiдгювiда€, крисутне;

«Нi»

-нi, не виконано, не до'Iримано, не вiдповiда€, вiдqrтнс;

«НВ»
«НП»

-не вимага€ться вiд суб'екга господарювання (фiзично.і. особи -пiдприемця)/Ьб'скта, що перевiрясться;
- не перевiрялося на суб'астi господарювання (у фiзично.і. особи -Ihдкриемця)/ об'скгi,

ОПИС ВИЯВЛЕШХ ПОРУШЕНЬ
Норма"вно-правовIm а1ст, вимоги якого

порушено

Jчgэ/п

реквiзи" норми(пунm,ста-)

позначешянорма"вно-правовогоama

деталыпm опис виявленого порушеIшя

комунАльний зАклАд осв1ти новопоюовський
днз <dwJ"тко»

Роздiл V п. 1.2

Будiвлю не обладнано системою протипожежного захис'гу

1ш1Бу,Iщшm

(сис'гемою пожежно.і. сигналiзацi.і., системою передавання
роздiл VI п. 6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.{d5»'таб.«Б-1»

пожежних сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а

I-'б-дJн
ншшпжзшщЬта

системат протипожежного загисту вiдповiдно до дБН

усшmсиЁаЕhиуф-.сх"iнщуф15.082016№974вмнфкф'уф08нщ2016р.за№12z"59(далi~1П1БУпозакладамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56: 2014 «Сuстемu протипожежнсюо зсDсuсту».

1п1Бу

Не виконано з'еднання жил елек1ричних проводiв паянням,

с&ме.. Будuнк:u, крuмiщення та споруди повuннi обладнуватися

1.

3.

Роздiл IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячи
групах будiвлi дошкiльною навчальною закладу, а саме:

З'сднання, вiдгапуження та окjнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за до:I'юмогою опресування,
зварювання. гIаяння або затuскачiв.
4.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

ппБу

Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та

1П1БУ по закладам

управтIiння евакуюванням людей, а саме: «фЭ«#квf,
rlріuмiщення та споруди повгuнтIi обладіtуватuся системами
протипожежного зсж:uсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014

освiти
;ЩНВ.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
5.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

ттпБу

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

«Сuстемu протипожежного зстсту».
Не виконано обробляння засобами вогнезахисIу дерев'яних
елементiв горищних покритгiв будiвлi, а Саме: {tУ 6уЭи#к<ж;

Itрiм будuнкiв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'янi елементи

горищних

покрuттiв

вогнезахuс:і'пу,
6.

Розпiл 111 п.2.22.

гшу

якi

повuннi

забезпечують

оброблятися
I

груку

засобами

вогнеза]сuснЫ

ефетuвнстi».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюыься на фасадi будiвлi або iнших видних місцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: «Б}tЭиZікzt mcZ j.#мz.

об'€к]`Iш мають бути забез:печенi адрестLмu вкіазiвнuкамu
(назва кулщi, номер будuнку), вста!!gsц±±ііі±±ш±і!gig±g3g±

будiвель або iншuх видних мiсцях i освiтлюванuмu у темнJй
час добu».
7.

ст..20п,4.3.

8.

Роздiл 111 п.2.31.

Розлiл III п.9

Кодекс цивiльною

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисгу краі.ни«порядокзабезпченяаселняiосбвоюскладуневонiзованихфоркуваньзасобамирадiцйноютаxiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкраі.нивiд19.0820 №120 «прав-техногено.ібезпкиусферiцивiльногзахисгунапiдри€мствах,ворганiзцiях,установх"наебзпечнихтериторi-}. захисту.

шу

1п1Бу
по закладам освiти

Шлжи евакуацi.і. об'екту не забезпеченi евакуацiйнимосвiтленням.Свiтильникиевакуацiйноюосвiтленняповиннi
вмикатися з насmнням сугiнкiв` у разi перебування в будинку
т1юдіей, а. ся"е.. «Сходовi клiткu, вщ7трiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi

сходu, корuдорu, проходи та iншi шлжи еваіqiацi{ мають бути
забезпече нi
евакуацiйн:ш
освiтленням.
Свiтuльнuш

евакуацiйного освiтлення повuннi в]імкатuся з настаннfш
9.

Роздiл V п.2.2,

гшу

сутiнкiв у разi перебування в будuніоj людей».

Пожежнi кран-комплекти не укомплектованi
пожежними рукавами однакового з ним дiаметра та
стволами, а також важелями для полегшення
вiдкривання вентиля,

крам-комruіект

а саме: ttjГоэисе# иоалсеэю##й

ма€

бути

укомплектований

пожежним рукавом однакового з ним дiаметра та
стволом,

кнопкою

дистанцiйного

запуску

пожежних насосiв (за наявностi так:uх насосiв), а
також важелем для полегшення вiдкрuвання

венгп;шя. Елементи з'сднання пожежного крана,
рукавiв та ручного пожежного ствола мають бупіш

однотuпншu».

Перелiк питань щодо здiйснешя контролю за дi"и (бездiшьнiстю) посадових осiб,
уповноважеЁ на здiйснення перевi|]ки
(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
Ng
Питання, що пiдлягають ісонтро,гIю з боку суб'скта
Норма"вне
так
нi нв
з/п
1

господарювання

нп

Про проведенш планово1. перевiрки суб'еrm господарюmЕпIя письмово
нопереджено не меше нiж за 10 календаtіних днiв до Гі. початку

-t

Посвiдченш и проведешя пфевiрки m службовi посвiдчены, що
2

засвідчую1ъ осiб, що проводять перевiрку, 11редявпено

4

чаt3тина чс`гвсtуга статтi 5 ЗУ

вiп о5 квітня 2007 D. N 877
ч&стш1а п'ята статтi 7 сггат"
1О ЗУ вiп о5 квiтня 2007 D. N877

V/

Копiю посвiдчешя на перевiрIqr надано
3

обкрунтуmнш

частина п'ята статтi 7, абзащтретiйmшост1йЁ=з±шiJQ3izвiдО5квiтш2007D.N877

V
Пкрд початтюм здiйсненш пфевiрки особами, що здiйсшоютъ
перевiрну вЕюсепо зашс про перевiрку до вiддовiдЕюю журналу

J

частш1а пванашята статтi 4
ЗУ вiЕ О5 квітш 2007 D. N 877

суб'€нга юсподарюЕюння (за йою mявносh)
Пiд час поза1шаново1. перевірш 3'ясовувалися лше п пиmшя,
5

необхiднiсть перевiршI якпх стала пiдс"вою для Н здiйснення. У

чагтина пеDша статгі 6 ЗУ вiд

посвiдчешh m здiйсненш Iюзагшановоi пфевiрки зазначено пиmння,
що € пiдставою дгш здiйсненш mкоi перевiрки

05 квiтня 2007 D. N 877

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.1. перевiрки
та складеного акта перевiрки
JY9з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевiрш складено у дрох кримiрншах, одIш з яких вручае1ъся крiвшку (власнику) суб'€кга господарюmшя або уповноmженiй н"
особi, а крупй -залшас.Iъся в органi дСНС Укра.ilщ посадовi фоби якою здiйснювали захiд дфжавного mгляду (контролю).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
Посадовi Особи органу дСНС Укра.Ени:
Головн1й iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраНш у днiпропе'Iровсжiй областi
ммайоDсгIvжбицивiльногозахистv

ББойкоВалеDiйМиколайович

(п-)

(прiзвище, iм'я та по батьювi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сIгга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

Завijwюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв пи «новопокров сыс1й

до1шс1лы1Iй нАвчАлы1ий зАклАд
яслА{Адок «мАлятко»»

новопокровсько1 сЕпи1тшо1 рАди

Азаоова Наталiя МихайлiвIm

(посада)

(крiзвище, iм'я m по батьювi)

Примiрник цього акга перевiрш отримано q%д»

с)

2018р.:

З авijгVюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАЛУ

осв гги «новопокров сыс1й

дошк1лы11й нАвчАльний зАклАд
яслА{Адок «мАлятко»»
новопокровсько1 сЕпи11шо1 рАди

Азаоова Наталiя Михайлiвна

(посада)

(прiзвшце, iм'я m по батьювi)

Вi"iтка про вi"ову пiщсання/отримання (необхiдне пiдкреслиги) посадовими та/або уповноваженими
особами суб'€кта господарювашя 1щого акm перевiрки
Прнмiтка. У вшад]qr наявностi в актi вiдомфтей, що сmновлять службову або державну тасмншцо, йому може бути крисвосно вiдповiдшй гриф
секретнmтi або обмеження доступу.

11ЕрЕл1к

нормативно-правових актiв та нормативнш документiв, вiдповiдно до якш
складено перел]к питань щодо проведення перевірки
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноama
вщд нормативнодата та номер
правового акга
правового акга та
нормативноназва органу
правового ama

ПОзначеЁ

Jчg

з/п
А

1

2

1
1.1

зу Ng 877

з-ш укрш

«Про основш заmш дфжавною нагляду
(контро]по) у сффi юсподарсько.1дiяльнфтi»

Закон Укрiни

4

3

вiд О5 квiтня 2007 р.

№ 877-v

].2

кцзу

Кодекс цmiльного захис1у УкраШи

кодекс

вiд о2 жоmш 2012 р.№5403-vl

1.3

зу№_2245

«Про об'скти IIiдвщеноi небезпею>

Закон Укрiш

вiд 18 сiчня 2001 р.N92245-1П

1.4

зу № 15/98

«1фо захист людшш від впшшу iонiзуючою

ЗаЕюн Укг"iш

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2_8

1-№956
г-№306

г- Ng 5
ГПСw №! 564
ГПСw Ng 1788

ГПСh" № 1200

гпw№ 1214

(Ётив чиннiсть\наJзамщг-№763

1-№308

/ЕгIm" чIшшсть`наJ±ГПСwNg775

2.9

1-№443

2.10

шкh„ № 444

2.11

1- Ng 787

2.12

ГПСw № 253

2.14

2.15

2.16

Пофшовн Кабiнету ьшпфiв

Порядок iденгифimlhi та обпiку об'Gктiв

вiд 14 сiчш 1998 р.
Ng 15/98-ВР

укрm

Пооmноm КабiнеIу Мiнiскрiв

укр1'-

Idдвищеноi небезпеки
ризику вiд кронджешя юсIюдарськоi.дiяльнсютLтавизначас'гъсяперiодичнiс'IъздiйснешяшановихзаходiвдфжавногоЕшгшду(контропю)усффiтехнот€нI оi"Iюжежноiбезпеки

Пос"ноm КабiнеIу Мiнiстрiв
украm

Тшюве положешя кро вiдомчу пожежщг

Постанова Кабiнету Мiнiс`грiв

КриткрН,

за

жиьш

оцiнюсгъся

ступiЕIь

вiд 1 1 лшш
2002 р. № 956
вiд 29 Iпотого 2012 р. №
306

вiд о9 сiчш

охорону

укрi-

Порядок функцiонувашя до6ровiльноI
пожежно.і. охорони
Порндок i кравипа проведешя обов'язкового

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiв

Посmноm Кабiнегу Мiнiстрm

вiд і 6 листоmда

скрахувашя цивiльноi вiдповiдальностiсуб'€кгiвгоспофрюmЕшязашкоду,якаможебутизаподiянапожежамита mрi"инаоб'ек'mхпiдвщеноiнебезпекщвк]1ючаючипожежовибухонебезпечнiоб'екштаоб'екти,юспод?рсьmдiяльнiстъшякихможеIризвестидоаварiйеко]Iоhчноюiсанiт8рно€пiдемiолоhчногоxapamepy

укра1_ни

2002 р. № 1788

Пфядок забезпечешя mселешя i
працiвникiв ффмувань " спецiалiзоmнихслужбцивhьногозахистузасобамиiндивiдуальногозахисту,криладамирадiацiйноImхiмiчно1'розвiдки,дозимеIричногоiхiмiчногоконIроmо

Постаноm Кабiнету Мiнiскрiв

вiд 19 сфпня

укранш

2002 р. № 1200

Пфелiк об'сктiв m окремих тфиторiй, шd
пiдJIяmють постiйному m обов'язковому mдоювiрнiйосновiобслуговуваншодержавшмиаmрiйно-ряг увальш"исщгжбамиПрозатверджен яперелiюrсуб'скгiвюсподарюЕmшш,галузейтаокремихтеригорiй,якiп дляmютьпостiйномутаобов'язковомуаЕкрiйно-рятувальнощrОбслуювуин1псінадоювiрнiйсюновi

Пос"ноm Кабiнету М5нiстрiв

вiд о4 серпы

укрi-Постанова КабiнеIу Мнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жошш

украmz

2016 р. № 763

Пооганоm КабiнеIу Мiнiстрiв
ущml'-Пос"ноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 березня 2001 р` №
308вiд 30 вфесня 2015 р. №

укра1ни

775

Порядок створення i використашя
матерiальних резервiв дпя запобiгаш,ліквiфцil.надзвшай1шхситуацiйтехноген оюi1риродноюхарактеру" i.хmслiдкiвПорядокстворен ятавикористаншматкрiалыIихрезфвiвдшзапобimншiлiквiдацi .наслiдdвнадзвнчайнихситуацiй

Порядок пiдюговки до дiй за призЕнчешям
Орmнiв управлiнш " сш1 щiльною захиGIу
Порядок здiйснення навчання mселешя

2014 р. № 5

украi-

Пос"ноЕа

2013 р. № 564

Кабiнегу

Мiнiстрiв

вiд 26 червш

Кабiнс7гу

Мiністрiв

вiд 26 чфвm

украIЕш

ПосгIаноm

вiд 17 лшы

2013 р. № 443

дям у надзвичайних ситуаціях

унраm

20 1 3 р. № 444

Порядок утворенш, завданы та функIЬi
формуmнь Iфiльного захнсту
Порядок вихорисmнш захисних споруд
щmiльного захнсту (щвiльноI оборони) д71яюсподарсжmькультурнихmпобутовихпотрсбПорядокс71ворен1ш,утр"ашяфонду

ПосіIаноm Ка6iне'гу Мiнiстрiв
украiшl
Пос'mноm КабiнеIу Мilhстрiв

вiд о9 жовтня
2013 р. №787

укра'пшПос'mноm Кабiнегу Мiнiскрiв

2009 р. № 253вiд10березня

захисних споруд цивiльного захис'Iу таведеныйоюоблiку

укрm

2017 р. Ng 138

гпф № 1 1

ПагIоження про €дину державну сисгюму

Посmноm Кабiнсяу Мiнiс'Iрiв

вiд о9 сiчш

1-№6

Iщвiльного захисту

украi-

2014 р. № 11

Про 3атверднешя пq]елiку об'жтiв, що

Посmнон Кабiнету Мilhстрiв

належать суб' €ктам юсподарюванш,проекгуmншякихздiйсшоеIъсязурахувашямвимогiнженФно-технiчнихзаходiвцивijmного3ахисту

укрiни

вiд О9 сiчш
2014 р. № 6

Порядок фmнізащI m цроюдення
професiйноI пiд`отоыщ пiдвщеншЕmлiфimцilосновнихкрацiвникiвпрофесiйmіаmрiйно-рятуЁнжслужб

Пооганоm Кабiне'гу Мнiстрiв
укра1-

вiд о2 жоЕmн

Про затвер;Dкешя Порядку проведення
евакуащ.1 у разі 3агрози вишкнення або

Пос'mноm Кабiнеrту Мiнiстрiв

вiд ЗО жовтня 2013 р. №

/втDатIш чинIhсть`наJамiЕхг-Ng138

2.13

шкрмiшоmння»

шw№729

ГПСку № 84 1

укра_,_ЕIи

вiд 25 бфезш

2013р. №729

вшкненш шдзвичайних ситуацiйт€хногенноюта1ркродноюхарактфу

2.17

2.18

nW Ng 440

гпw№819

вiдIіовiднфтi матерiально-технiчноі- базисуб'сктаюсподарюиннявимог"законодаЕютвазгшuньпожежноiбезпеки

ПОсmнова Кабiнету Мнiстрiв
украiш

Порядок проведеш навчання кфiвного

Постанова КабiнсIу Мiнiстрiв

Пфядок подршя i реес'грацii деЕс]Iарацil~

сшаду " фахiвцiв, дiяльнiс" яшх пов'язашзфmнiзащеюiздiйсненнямзаходiвзпиmньщiльноюзахисту

укр1-

вiд о5 чфвш 2013 р. №
440

вiд 23 жоmня 2013 р.

№819

Iншi ноііматнвно-правовi акгн m Еюрматнвнi докргмеЕ[тн

з
3.1

841

НАПББ.03.001-2004

Тшовi норми Iшежностi вогнеmсникiв

Шmз ШС Укра"Lш

/Е"тив чиншhсть`

вiд о2 квiтш 2004 р. №
151,зареа3троинийуМн'юстiУкраі.ш29кві"2004р.3аJЧЬ554/9153

3.2

1п1Бу

Гфавиm пожежноi безпеки в Украiнi

Шказ h" Украiш

вiд 30 Iрудш 2014 р. №1417,заресстроmнийуМiн'юсгiУкраi`нио5бфезш2015р.за№252.ЮfЯТ

3.3

прав- уJmпщуm-

Правша улашгуинш, енсшуа'гацii m
т€хшчного обсщrговування систем рашъою

Iйmз ШС УкрПш

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зарефтроmний у

сиелем раш1ьою

в-еш
/ЕгI"" чиннiсть`
3.4

вияЕшешя надзвmайних ситуацiй та

Правша охорош жmя

Правипа охорони жигш людей на Еюдшх

об,-х

об'ектахУкраi'шIПрави71аохорони житI`я людей на водllих

Правша охорош жштя

об'ектахУкра.1ш

люд€й ш водних

Мiн'кютi Укрiни

оповіщенш jЕюдей у разi ix в1шшешя

05 л- 2m6 р.за№785/12659

Наказ ШС УкраШШказМВСУкра1ни ,

/вт"тив чшIнiсть`ЕзLЁыiщ

людей m водних

заресстроmшй у Мiн'юстi

о6'-х
з.5

3.6

птБ

метод"
щюгнозуmшя ХНО

3.7

3.8

Методща спостережень

Iнструкцiя з крЁого
зберimшIя

3.9

1нструк1й щодо
утримання захисних

украi'шО4травш2017р.заNg566/30434

ПравшIа техноюнно1. безпеки у сферi
цивiльного захис'1у на пiдприемсівах, в

Наказ ШС УкраП1и

Правила надання
mхнiчЕшх умов

з-11

ГЪъш реа1уваш на

557, зареескрmний у

Мiн'юстi Украiш о3

територiях

вфесш 2007 р. за №1006/14273

Мiнекономiш, Мiнеколоh.I

Наказ ШС МiнаIрополiтики,

вiд 27 березня 2001 р. №
73д2/б4/]22,
заресстроmlшй у Мiн'юстiУкрiни10квiты2001р.за№326/5517

Мgтодика спостережень щодо оцiшпz
радiацiйноi " хiмiчноi. обстановшI

Ihиз ШС Укрi.ш

вiд О6 серпш 2002 р. №

Iнструкцiя з тривалою зберiганш засобiв
радiаIhйною та хiмiчного за]шсту

Наказ ШС Украiни

Iнструкцiя щодо утримаш1я захис1шх споруд

1Ьказ ШС Украi'Iш

Мgюдша крогнозувашя наслiдкiв виjlmу
(вшиду) небезпечшх хiмiчних речовин Iри
ашрiях m промислових об'сістах i транспQргi

186, заре®троmний уМiн'юогiУкра1ш29сфшя2002р.заNg7UR,/бf)96

дБНВ.1.1-7-2002

rвюатив чиннiсть`ЕЁJаьф

вiд 161рудш 2002 р. №

330, зарефтроmний уМiн'кхнiУкрi.шо4березш2003р.за№179Л500

цmільноі. оборони у мкрний час

вiд 9 жов'гня 2006 р. № 653,

зареестроmний у Мiн'юсті
Укра.1шI 02 листопада 2006р.за№1180/13054

Щювила наданш технiчних умов до

і1женерного забезпечешя о6'€кm
будiвЕIщг" щодо пожежноi та техногенно1
безпеки

Наказ Мiнiстерства оборони
украiни

вiд 14 листоmда 2013 р. №
771, зарефтрований у

Мiн'юогi Укра.fш 22
листоIида 2013 р. за №1988/24520

Пгіан реагувашя на радiащйIh ampii

Наmз дфжатокре1угповашя,

шс

вiд і 7 травня 2004 р. №
87/2 1 1 , загхзокрmний уМiн'юmiУкра.і.ни10червня2004р.за№720/9319

дкржавнi будiвельнi норми. Заэпzст вiд

Наказ держбуду Укрiни

вiд о3 грудш

радiацiйнi ampiI

3.12

вiд 1 5 офпш 2007 р. №

орmнi3ацiях, установах m IIa небезпечних

с11оруд
3.10

вiд о3 грудн 2001 р.

№ 272, заресстроmний у
Мiн'юстi Укра1.ш о 1
jпотого 2002 р, за №95/6383вiд1Оквiтн2017р.№ 301

пожежi. Пожежна безпею об'сктiв

2002 р. № 88вiд31жоЕтш 2016 р.

будiвни-дфжавнiбудiвельнi норми.Пожежнабезпеmоб'€кгiвбудiвншггва
Наказ Мiкреhону УкраШи

Ng 287

дБН В.1.1-7:2016
3.13

дБН В.1.24-2006

дфжавнi будiвельнi нфми. 1нженерно-

Наказ Мнбуду Украi.ни

технiчнi заходи цIвiльною захисту(1ЩВ1ЛЬНО.1.ОбоРОНИ)
3.14

ГLШ В.0 l .057-

Правила пожежноi безпеки в

вiд о4 серпня 2006 р. №
274

Наказ hАнаIрополiтиIщ

вiд о4 грудш 2006 р.

шс

2006#00

агЕюкрмисловому комшIексi

з,15

мt-д- iдеЕ-фimцii

Iшо

Методща iдентнфiюцii погенцiйно
небезпечшпL об'фв

Наказ ШС УкрШ

вiд 23 лютого 2m6 р. № 98,
заре®тровашй у Мн'юстiУкраiни20березш2006р,за№286/12160

3.16

дБН В.2.5-56:2014

дфжавнi будiве7Iьнi норми Укрі-ш

Гhказ Мiнрегiону Украiни

дфжавнi будiвельнi норми УкраШи,
Будшш та споруди дигячих дошшлышх
зашдiв.

Наказ дфжкоммiстобудуmнш

вiд 13 лисmmф 2014 р.
№ 312, чиннi з о 1.07.2015р
вiд 27.06.96 р, №117 m

укра1'-

введенi в дiю шазом

Нацiональшй с"ндарт Укра1.Iш. 1нжекрне

Наказ Мiнiстфстm репонального
розвипрr " будiвнщгва Украiш

269, чиннй з о 1 сiчш

Наказ I\GнiстерGгва регiонального

вiд о8 юiтш 2013 р. №

розвитку, будiвншщm "
житлово-комунальноюгосподарстmукfю.іш

р.

Сис7юми 1ротшожежного захисту

3.17

3.18

дБН В.2.24-97

дСТУ Б В`2.5-38:2008

обmдшшя будшкiв i споруд. Улашгуванш

№136 вiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

блmmвкозахисту будiвель i споруд
3.19

д;НВ.2.5-74:2013

дкржавнi будiвельнi нфми Укра-IнIL
Водопсютачашя , Зовіhшіh мережi "

споруди. Основm поТіожешя кроегтуванш
3.20

з.21

№ 730Л70, 3ареостроmнийуМiн'юстiУкраiш05квiтня2007р.за№313/13580

вiд 27 червш 2o08 р. №
2009 р.

133, чинний з о 1 сiчня 2014

Наказ Мiнiсгерсгва будiвницгва,
архiтеIггури та жиглово-комуmл.ного

вiд 15 трфня 2006 р, № 168,

фвіт7[ення

mпоmр- украi-

Правнmутштувшня

Правила улашгувагшя сmеIсгроус.г"mок, Гjтава 1 .7

НаеGаз Мiнiсгфсггва mлиm та

вiд 28 серпня 2006 р. NВО5

еjlегп.оvс.IаIювок

Заземлсння i занIсні зшюди елефобезпеfсЕг

енергет"Укm-ни

дБН В.2.5-28-2006

дерэmвнi будiвельнi норми Украі-ни. 1нжнерне

обjщдmнш будишiв i споруд. Природне і штучне

чишшй з о1 )ювтня 2006 р.

