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дснс укрАШи

ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИtnйНИХ СИТУАЩй У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1
(СОлонянсысий РС ГУ дСНС Укра1.ни у днiпропетровськiй областi)

вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпопетровська обл., 52400, тел.:(05669) 2-16-43

Акт№й
складений за результатами проведення плановоr (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенно.і. та пожежно.і. безпеки

комунАjшшй зАклАд осв1ти «БАгАтськА сЕрЕдня зАгАльноосв1тня 1шолА
найменування/мiсце знаходження суб'€іm господарювашя - юридичноi особи (та/або його вiдокремjlеного пiцFюздiлу)

1-111 СТУ1ШШВ» НОВОПОКРОВСЬКОЁ СЕЛ1Ш1НОЁ РАдИ 52441. днiпропетровська обл. Соло-.
або прiзвище, iм'я m по батьювi/мiсце проживання фiзичноi особи - пiдприсмця)

нянський район. село. Багате. ВУЛШ1Я 1ШНТРАЛЬНА. будинок 1

.

iдентифiкацiйIIй код юрIщичноi. особи 35595011
або ре€страIdйнй номер облiковоi. картки платгшика податкiв фiзичноi. особи - hдкри€мщ, або серiя та

номер паспорта (для фiзични осiб, якi чфез своi. релiгiйh переконашя в установленому порцдку
вiдмовигшся вiд крийшт1`я ре€страцiйого номера облiково.і. картки ш1атника подашdв та повiдоми]Iи про
це вiдповiднIй кошролюючий орган) днiпропетровська область. Солоншсж1й Dайон. с. Багате. вvл.
ЦентDальна` бvдинок 1 тел.
(мiсцезнаходження/мiсце прошвання суб'скm господарювання, номф телефону, факсу " адреоа елеIпронноi пош")

Пфевiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. Солонянсысй район. с. Багате. вул.
Центральна` 1

.
(mm обекта перевiркII (об'€ктiв), адреса (адрс") розташування)

СтуIhш рIвику суб'€кта господарюваIшя з урахуваш1ям значення пр1й1ятного ризику вiд 1ровадже1шя
господарськоi. дiяльностi у сффi техногенно1. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про п|]Оведення перевi рки:
Розпорцдчi документи щодо здiйснювано.і. пеlіевiтіки
Тип здiйснюваноI перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiным дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «15» травня 2018р. № 27

Строк проведення перевiрIш
Початок перевiрки

Завеlішення петіевiрки

15

05

2018

11

22

05

2018

09

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId беруть участъ у проведеннi перевiрки:
Посадовi особи дСНС Укра.ЕЕш або n. територiального органу:
Солонянсьшй районний сектор (далi Солонянсьшй РС) Головного управлiння державно.t служби Укра1ни з
надзвичайних сщпуаuiй у днiпропетровськiй областi (далi - Головного управлiння.)
(найменуванш орmну дСНС Украm)

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

Посадовi та/або уповноваLженi особи суб'скта господарювання (об'скга перевiрки)/фiзIIчm особа пiдпрнсмець
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ ОСВ1ТИ « БАГАТСЫ(А СЕРЕJIНЯ ЗАГАЛЬНООСВ1ТНЯ ШКОЛА .
(посада, прiзвIще, iм'я m по батьювi)

1-111 ступЕн1в »новопокровсько1 сЕлишно1 рАни_ _АлькЕмА нАтАл1я як1внА
кретi особи:
(посада. прiзвище, iм'я та по бФтьювi)

данi про оста нню перевiрку:

Планова
/ не було взагалi

ПОзашанова

Е не було взагалi
/ була у перiод з 23.10.2017р. по 30.10.2017р.

Акг перевірки вiд 30.10.2017 р . №40

Розпорядчий документ вiд «_»
виконаний П, не виконаний /

.20щ. №

ПЕРЕЛ1К ПИТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕШЯ ПЕРЕВ1РКИ
Jчgз/п

Пита1шя, що пiдлшаютъ перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеоб1`рунтування

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпекн
1. Органiзацiйнi захОди щодо забезпечення пожежноТ безпекI[
1.1

1.2

1.3

1.4

Наявнiсть на об'h розпорядчих докуменгiв та iнффмацiйZIих покажчшdв з
пиmнь пожежно'1 безпени

+

пункти 2 -8, 10 роздiлу 11 П1ШУ

ni дприемс'Iвi с1ворено СПБ

Eh пiдприсмсгвi створено добровiлыцг пожежщг охорону та утвфено пожежно-

ний пiдроздh
абезпечення вивче1шя правил пожежноi безпеки m кроведенш виховно.1

+

пушг 14 роздiлУ П ППБУ

+

пушт 12 роздiлу П 1П1БУ

+

ти, скрямоmноi` на запобiганm пожежам

2. У будiвнI[цтвi та на виробницгвi застосовують€я матерiали т

пушш 17 -19 роздiлу 111П1БУ

гDнкг 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовинII з внзначенI]мI] показниками щодо пожежноi небезпеки
З. Забезпечено дотрнмання працiвникамн об'скта вс'[`ановленого
протIіпожежt[ого режIіму

+

пушг 1 1 роздiлу 11 ГШУ

4. Наявнiсть демарацГI. вiдповiдностi матерiально-техIIiчно.]. базн

суб'скга господарювання вимогам законодавства з питань
пожежноi безпекI]
s. Проведено iнструктажi та проходження навчання з питан
пожежноi безпеки
б. Забезпечено протіIпоже"ий стан утрнмання тер]Iтор]i
7. Забезпечено протипожежннй сmн утрI]мання будiвель
примiщень та споруд

+

пунmтI 15,16, 20 роздiлу П

IптБу

+

пушги 1.1 -1.2і 1пави 1 роздiлу1п1шшу

+
пушш 2.1 -2.22 глави 2 роздiлу

+

1п 1шу

8. Забезпечено про"пожежI1ий стан утримання шляхiв евакуацI"і. i +
виходiв
. СтаLн угрнмання iнженерного обj]аднання
9.1

9.2
9.3

9.4

9,5

Електроус.mновш

(можливiсть

i.х

застосуmшя,

монтаж,

нагIадка

пуш1и 2, 4, 5 статh 57 КЦЗУ

"

еtюплуаmцiя) вiдцовiдають в"оmм норматившх докумеЕгhв
ис7геми опалення та т€пловi мфежi вiдповiдають Iротшожежним вимоmм
сmндарhв, будiвелыIих норм та iших норматmlшх акhв

пушги 2.23 -2.371пави 2

гюзф П1 IПШу
пункти 1.1 -1.24 глави 1 роздiлу

+

IV гп1Бу

+

щrшги 2.1 -2.18 глави 2 роздiлу

+

пуmи 2.18 -2.27 шави 2

ГазоЕю обладнання вiдповiда€ кротипожежн" вимоmм норм

+

11ушш 4.1 - 4.4 Imви 4 роздiщrIVгпшу

Сиелеми каналізащi m смiтгевидаленш вiдIювiдаютъ " енспгIуатуються

+

СИС'ГеМИ ВеНТИЛЯЦii. 1 КОНдШОЩ/ВаШШ ПОВ1ТРЯ В1дПОВ1даЮТЬ ПРОТИПОЖеЭКIm4

в"ог" нфм

вiдповiдно до вимог кротипожежних норм

Iv ппБу

розф IV 1п1Бу
щгшги 3.1 -3.5 mави 3 роздijту

IV гпшу

10. Наявнiсть та утрнмаI[ня автоматнчнш систем протI[пожежного за=I]сту, засобiв зв'язщг

10.1

Будiвлi, Iримiщення m споруди обладнанi аЕпоматичними системам
ожежною захшгу (системами пожежноi сшналiзацii, авюматичними
истемmпI пожежоmсiння, системами оповiщенш Ipo пожеку " управлiння
евакуювашям Tюдей, сиогемами кротидимного захисгу, систеmми
ценгралiзоmною пожежною спос'гФежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку
вiдцовiдно до чиннш нормативно-11равових актiв

+

10.2

АСПЗ обслуговуються вiдIовiдIю до в"ог норматшно-11равових актiв.

+

пушти 1.1 -1.6 mави 1 розділу

V 1пшу
пункт 1.4 глави 1 роздiлу V1птБу

11. Наявнiсть та утрнмаIіня систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

исюми зовнiшнього протшIожсжною водопос"чання, шсоснi mшЬi

+

щовiдаю`Iъ " експлуатуютъся вiдювiдно до протшожсжшг вимог
Улаштуванш " утримаш внутрiшьою 1ротшожежною водогону, кiлькість
вюдв у будiвлю, виIра" води на внутрiшн€ пожежоmсiшя m kiлькiогъ

+

пункти 2.1, 2.3 глави 2 роздijlу V

гшу

пушг 2.2 гmви 2 роздiлу V1п1Бу

огрумIш вiд пожежних краIhв вiдцовiда€ вmюmм будiвеjlьIшх норм

12. Наявнiстъ та утримання пщроздhiв добровhьноЪ вiдомчо.і. т
пожежно] охоронI], пожежноі техніки та первннни
засобiв пожежогасiння
13. дотрнмання вIIмог пожежно.і. безпекн пiд час збIIрання,
переробкн m зберiгання зерновш i грубш кормiв
м1сце воі

пушг 7 роздiлу 1э пункг 1 2роздiлуП,пушш3.1-3.26глави3роздiлуV1ПШУ,сmтгi61-63КЦЗУ

+
щішти 8.1.1 -8.5.18

+

НАIШ В.О 1.057-2006/200

14. дотрнманш вимог пожежно.і. безпекн пiд час проведення
вогневих, Фарбувальнш та будiве.гIьно-монтажIIш робiт
14.1

Нове будiвшщгво, реконструкцiя, пфеоснащення, рестакраі$я m mпiталышй
ош щ]ш`шцень, будщmв, споруд здiйсшоються на пiдс'гавi кроеюноi

+

роздiл vll 1шБу

+

пу11кт 21 роздiлу 11 П1БУ

+

пушги 1.1 -1.5 глави 1 роздiлу

+

пуЕшти 2,1 - 2.28 гmви 2 роздiлу

+

пуш1и 3.1 -3.9 глави 3 роздiлуvn1н1Бу

докумеЕггаIhl, яm затверджена у всmновпенокрг порядку
14_2

14.3

14.4

Заходц пожежно1 6езпеки 1ри пiдотовцi та проведеннi зварювалышх m iших
вогневих робiт вiдllовiдають в"ог" норматюшх докумеIггiв
ходи пожежноi безпеш 1Iри пiдготовцi та кроведеніh фарбувальшх робi
вiдровiдаю'Iъ вимогам нормативних документiв
аходи пожежно1 безпеш1 при шдlvговцi та кроведенh робот з мастшми,

клеями m ilшzпш подiбшIми юрючmш речовшами й матфiалами вiдповiдають

vn 1ш1Бу

vn гшIБу

в"оmм нкрматmшх документiв
ходи пожежноi безпеки гри підотовцi та кроведешi будiвельно-монтажшх
бiт вiдповiдаютъ вимо1" нормативних докуменhв

+

пуЕшти 4.1 - 4.48 глави 4 роздiлу

VII 1п1Бу

Заходи пожежноi безпени у кроепнiй докуменшцii щодо заоюсуванш
пожежно-технiчноi класифiкаIЬI вiдповiдають вимоI" нфматImни

пункг 2 час.1ини пфшоi.

дохуменпв

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mч-сть)назамінvодаткиА,Б,В, Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

статгi 67 КЦЗУ,

+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй докуменIацii щодо обмежеш1я
пошкрешя пожежі мiж будш1ками вiдIIовiдають вимо1" нормативних

пункг 2 час"ни пФшоi.
статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

пун-3.1 -3.5дБНВ.1,1-7-2002 (вmчиннiсть`назамiнvпункш5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроектній докуменIацil щодо обмежешя
пошкрення пожежi в будшках вiдповiдають вимоmм нормативних

пушг 2 час'гишI першоі
статh 67 КЦЗУ,

докумеmв

пу- 4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 /ыDиннiсть`назамiшпужги6.1-6.45дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй докумешацi.і. щодо забезпечення
безпечно1 евакуацil Тюдей вiдповiдають ып`юmм норматmlшх
документів

пужг 2 час`шш1 пфшоi.
статгi 67 КЦЗУ,

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /mчиннiсть\назамiшпункти7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежноi безпені у проектнiй документацii щодо забезпсчены
mсінш пожежі та проведешя пожежно-рятуватп,них робiт вiддовiдають

пункг 2 час`1ши першоi.
статгi 67 КЦЗУ,

вш`tоmм нормативни докуменпв

пуЕ-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (mч-сть\назамiшщ7шш8.1-8.18дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.5

Оди пожежно1 безпеки у кр"ктнiй документацii щодо основ1шх

пушг 2 час`"ни пфшоi

iнженерно-технiчIIих засобiв захIюту вiд пожежi вiдювiдають ыпюmм

статгi 67 КЦЗУ,

нормапвшх докуменпв

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (mативч-сть\назамiшщінк1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення i територiй вiд надзвичайних сI[туацiй
пуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'еhв,щоналежатьсуб'€ктамгосподкр1оваш1я,Iроектувашя"здiйсшосIъсязурахуван ямв"огiнженерно-технiчIшiзаходiвщшiльногозахисту,ПКМУ№6,

1. Внконання вимог iнженерно+тешiчнш заIодiв m Об'скгаг,
проеIгIування яких здiйснюсIъ€я з урацгванням iнженернотыIIiчнш заходiв цивijlьного захисту

+

пiдпушп 1.9 дБН В.1,2-4-2006

пуIш 3 Порядкуiдешифiкацii.таобhкуоб'hвпiдвщеноi'небезпекIьПКМУ№956

2. Проведено iден"фiкащiю об'скта пiдвищеноТ небезпеки

+

куm 9 частшш першоі.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуван"безпешоб'€кгiвпiдвищено'і.небезпеки,ПКМУ№956

3. Здiйснено декларуваI[IIя безпеки об'€кгiв пiдвищеноТ I[ебезпекI[

+

пунк1` 1 Порядку проведенняОбов'язковогострахуваншцивiльноi.

4. Проведено обов'язкового с'Iрацгвання цивiльноi
вiдповiдальн остi суб'сктiв господарювання

+

вiдповiдальностi, ПКМУ Ng1788,пункг4.9.5птБ

пункт 1 О частЁ першоiстатгi20,пунк1`2час'гиш

5. Розроблено планiв локалiзацГі. та лiквiдацГі. насjliдкiв аварiй на

Об' сктах пiдвнщено.і. небезпеки

+

nym 2 частшш пФшоiстаттi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щ7шm4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'€Iгга за€обами ко.гIеIгшвного та
illдивiдуального захис'[у

7. РОзмiщено iнформацiю про заЕоди безпеки та вiдповiдну
поведiнку населення у разi виникнення аmрГі.

першоi. статтi 130КЦЗУ,стапя11ЗУ № 2245

+

nyEm 3 частини першоi

+

статгi 20 КЦЗУ

пуню 4 часпш пфшоi.статh20КЦЗУ,час.пша 9сгатгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш загодiв

+

пункт 5 частЁ першо.і.статгi20,ста"26КЦЗУ,пуIш3ПКМУNg787

9. Створено об'скговi формування цивi.Iьного зашсту та необхiдну
я "ш функцiонування матерiа.[ьI[о-тешiчну базу, забезпечено
готовнiсть такш формувань до дiй за призначенням

+

nyIm 6 частЁ першоГстаттi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодшиIрогшозуmш

10. Створено диспетчерсысу с.гIужбу на об'€Iггi пiдвищеноТ

неб€зпекіI

+

пункг 8 частЁ першо.і.статгi20КЦЗУ,стаття40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з питань цивiльного захисту, у
тому числі правIIлам техногенно.]. безпеки

+

кцзу, шму№443,ПКw № 444
пункг і і частини пфшоiстаггi20КЦЗУ,пункти5, 6ПОрядкуздiйснегш

12. Проведено об'€ктовi тренування i навчання з питаIіь
цнвij[ьного захисту

+

навча1шя населення дiям унадзвичайнихситуащmьПКМУ№!444

nym 12 частЁш першоi

1З. Забезпечення аварiйногрятувального обслуговування суб'сктiв

господарювання

+

статгi 20га статгя 133 КЦЗУ

статгя 32, пункш 15, 1частишпкршоi'статh20КЦЗУ,наказМНС№653,пункт24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотрнмання внмог законодавства щодо
створеI]ня, зберiгання, утримання, облiку, внкористання та
~

+

р€конструкц]] захисних споруд цивLпьного заxllсту

/mатив чнннiсть\

на замiнv ПКМУ № 138
пункг 18 частини пqtшоiстатгi20КЦЗУ,ста'г я98кцзу'абзацшоспйпункIу4Порядкустворен яiвикорис'гаш1ямаг ерiа7ърекрвівдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичайнихситуацiйтехноген огоi

15. Ство|}ено об'сктовIIй матерiаjlьний резерв для запобiгання та
iквiдацIi наслiдкiв надзвичайнш ситуацiй

+

1риродного хараккру та i.хнаслiдкiв,ПКМУ№308/втt]ативчиннiсть\

на

замiнv

абз

четвертий пушIу 3 ПОрядкуствореш1ятавикористанняматерiатышхрезФвiвдляапобiганняiлiквiдацilнаслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено на об'сктi пiдвнщеноТ небезпекн автома"зованш

статгя 53 КЦЗУ

систем раннього виявлення надзвичайнш снтуацiй та систем

+

ОповiщенI[я та забезпечено .і.х пращездатнiстъ

пушг 1 . 1 Правил окорони

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо о&орони
жнтт`я людей на водніш об'скгах

жиггя лодеи на водIппiоб'-

+

Пояснення до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>

-так, вIжонано, дотримано, вiдповiдаg присугн€;

«Нi»

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

«НВ»

-не вимагасIъся вiд суб'скта господарювання (фiзичноi. особи -пiдкриемця)/об'€кта, що пкревiрясIъся;

«НП»

-

не перевiрялося на qуб'€ктi господарювання Ф фiзичноI особи -пiдприсмця)/ об'€ктi.

ОПИС ВИЯВЛЕШГ ПОРУШЕНЬ
Jчgз/п

Норма"вно-правовнй акг, вимогіI
якого порушено
реквiзити норми(пушгг,ста")

позначеннянормативIіо-пі]авовогоаIгга

детальний опнс вI]явленого порушення
КО

НИй ЗАКЛАд ОСВ1ТИ €АГАТСЬКА

сзш 1-ш ступЕн1в»

ПЕРШИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУдШ
роздiл V,

1п1Бу

Коридор

не

забезпечено

первшпmш

засобами

пожежоmсilшя (вошегасниюм), а саме: tтГерzjmорt.я

п. 3.6

пiдпрuемств,

будuнш,

споруди,

прuмiщення,

технологiчнi установк:u повuннi бути забезпеченi

первинними

засобами

ВВ9Г1±sГgsі±і4I±gn4зь

1.

пожежогас iння :

ящиками

з

пiском,

бочками

з

водою, покривалами з негорючого теплоiзоляцiйного
матерiалу, пожежними вiдрамu, совковими

лопаrпами,

пожежним

iн струментом,

якi

використовуютъся для локалiзацi.l i лiквiдацi.[
пожеж у .Ьс початковiй стадi.{ розвитку ».

роздiл V,

1п1Бу

Налы1я

не

забезпечена

первшпшюI

засобашI

пожежогасiшIя (вошегасгшюм), а саме: {{Герz{mорZ.я

п. 3.6

пiдпрuемств, будuнки, споруди, прuмiщення,
технологiчнi установки повиннi бути забезпеченi
первинними
засобами
пожежогас iння :
QQГ}±§2g§і±і!іsgд4і±

2_

ящиками

з

пiском,

бочками

з

водою, покривалами з негорючого тетоiзоляцiйного
матерiалу, пожежними вiдрами, совковими

лопатамu,

пож ежним

використовуються

для

iн струментом,

локалiзацi.{

i

якi

лiквiдацi.{

пожеж у .tх початковiй стадi.t розвитіоі ».

ко
роздiл V,
п. 3.6

1шу

ний зАклАд освIти <dАгАтськА
сзш 1-ш ступЕн1в»

дРУГИй ПОВЕРХ 2-Х ПОВЕРХОВОi БУдШШ

Коридор

не

забезпечено

пфвш1Е1ими

засобами

пожежоmсiшIя (вошеmсником), а саме: +тГер2fmорJя

пiдпрuемств, будшкu, спорудu, примiщення,
технологiчнi установш повиннi бути забезпеченi
первинними
засобами
пожежогас iння :
3.

ВВ9Ё±s2g€±±і4іsg±4і±

ящиками

з

пiском,

бочка]vш

з

водою, покривалами з негорючого теплоiзоляцiйного
матерiалу, пожежними вiдрамu, совковими

лопатами,

пожежним

використовуютъся

для

iн струментом,

локалiзацi.{

i

пожеж у .tх початковiй стадi.{ розвитку ».

якi

лlквiдацi.{

КО

Роздiл V п.1.2

ппБу,1щп-

НИй ЗАКЛАд ОСВIТИ <БАГАТСЬКА СЗL

I-ш ступЕн1в зАгАльш питАння

2-Х ПОВЕРХОВОЁ БУдШЛ1
БудiвлIо не обладнано системою прогипожежного захисту
(системою пожежно.1 сигналiзацi.і., системою передавання

роздiл VI п. 6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.<d5»,таб.(б-1»

I-'биидJи

пожежних сповіщень, системою оповіщення про пожежу), а

са;ме.. Будuнш, прuмiщення та споруди повuннi обладнувс[I'Iшся

ншzшЁзшщфта

системами гіротипожежного захисту вiдповiдно до дБН

усшфсиЁсЫуф-.cxmiнщуф15ф2016№974вhdйнqпЕiюсшi'ущ08кресш2016р.за№12z"59(далi -1П1БУпозам дамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежногозахuсту».

гп1Бу

Не виконано з'елнання жил елекричних проводiв паянням,

4.

5.

Роздiл IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльною навчального закладу, а саме:

З'€днання, вiдгапуження та окiнцювання жил проводiв i
кабелiв мають здiйснюватuся за допомсюою опресування,
зварювання, пая]+ня або затuск]ачiв.
6.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5.1 ; додаток Б,

1п1Бу
1П1БУ по закладам
освiти
дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
7.

Роздiл Ш п.2.22.

ппБу

Будiвля не обладнана сисгемою оповiщення про пожежу та
управління евакуюванням людей, а саме: «фЭзf#кзf,
прuмiщення та споруди повuннi обладі+увсггггuся системами
протипожежного зсіхисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014

« Системи протипожежного зшсту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
вс'mновлюсться на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: ttБ}іtЭ«жзr mcr 7.#Z«7.

об'ект:u мають бути забезпеченi адресними вкIазiвнuмамu
(назва qу]шцi, номер будuнку), встановлен:uт на фасадах

будiвель або iншuх вмдних мiсцях i освiтлюванuш у темний
час доби».

8.

ст..20п.4.3.

Кодекс цивiльною

Працiвники об'екту не забезпеченi засобами iндивiдуального
захистуУкраі.ни«порядокзабезпченяаселнЕшiосбвогсшадунево€нiзованихформуваньзасобамирадiцйноютахiмчногзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 №120 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльногзахисгунапiдриемствах,ворганiзцiях,установхтан ебзпечнжтериторiях». захисту.

9.

Роздiл Ш.,п. 2,5;
п.6.23

Не виконано обробляння засобами вогнезахис'1у дерев'яних
елементів Iюрищних покритгiв будiвлi, а Саме: ttУ ФЭ#"ж,
крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйюстi, дерев'янi елементи
горищних поіqмттiв повuннi обробляz'ггuся засобами

1ш1Бу
ШН В.1.1-7:2016

вогнезстісту,

якj

забезпечують

I

групу

вогнезахиснЫ

ефектuвностi».

Перелiк пIггань щодо здiйснення контролю за дi"и (бездiшьнiстю) посадових осiб,
уповноваженш на здiйснеIшя перевiрки

(заповню€ться вишючно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
JYg

з/п

Питання, що пiдлягають кошроіпо з боку суб'скта
господарювання

так

нi

нв

нп
и

Про проведены плановоi пфевiрки суб'ск'm господарювашш письмово

1

попереджено не ме1ше ніж за 10 mлендарних днiв до i-і. початку
Посвiдчення на 1роведешя пфевiрш та службовi посвiдчеIшя, що
засвідщгю1ъ осiб, що кроводятъ перевiрку, кред`явлено

2

НОрмативне
обфунтування
час`гш1а чегвеt7Iа ситті 5 ЗУ

вiд о5 квiтш 2m7 tэ. N 877
частшm п'я'm статтi 7 с'таття
10 ЗУ вiд о5 квiтш 2007 гі. N877

U,

Копiю посвiдченш на пкревiрку надано

частIша п'ята с"ттi 7 абзащтрстiйmшостийg=ашiJQLЗ±Iвiдо5квiтня2007о.N877

3

L
Перед поча"Ом здiйсненш пФевiрки особамщ що здiйснюютъ

частина лваImлIнта статгi 4ЗУвiло5квiтня2007гt.N877

перевiрку внесено запис 1ро перевiрку до вiдllовiдюго журmлу
суб'екm юсподврюmlшя (за його наявностi)

4

L/

Пiд час позапланово1 перевiрш з'ясовувалися лше тi шIашя,
нсобхiднiсть перевiрки яшх с`гш1а пiдсmвою д71я i-і. здiйснення. У

5

частина пеDша статh 6 ЗУ вiн

V

посвідчеm m здiйснеш позаплановоi пфевiрки зазначено шганш,

05 квiтш 2007 D. N 877

що € mдс"вою дпя здiйсненш тшоi. перевiрки

ПОяснення, зауваження або запеРечення щОдо проведено.1. перевiрки
та складеного акга пеlіевірки
Ngв/п
Огшс пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I

Цей акт перевiрш скг1адено у двох 11римірн"х, одш1 з яких вручасться крiвшку (власнику) суб'€кга Imподарюmш або уповноmженiй Е"особi,акруmй-залIшас'гъсявфmнiдСНСУкраi'ни,посадовiособиякогоздiйсшовализахiддфжавноюнапIяду(кошролю).

ПiдпIIси осiб, що брали участь у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС Укра.klи:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраПIи у дIhlропе'Iровськiй областi
майоо слvжби IIивiльного захис'Iv

ББОйюВалеDiйМиколайович

(посща)

(прізвище, iм'я та по багьювi)

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

ктоD КОмунАльнОго зАклАду
осв1ти «БАгАтськА сЕрЕш1я
ЗАГАЛЬНООСВ1ТНЯ 1ШСОЛА 1-111

стушн1в » новопокровськоЁ

q_%.-

сЕjштшоЁ рАди

(посада)

Примiрник цього акга перевiрки отримано

(пiдтис)

«ш

,J`"йZё" ,а, # f,
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

-

2;"$р...

ктоD кОмунАльнОгО зАклАду
освпи «БАгАтсысА сЕрЕдня

зАгАльноосв1тня школА 1-ш

ступЕгпв» новопокровсько1

сышшоЁ рАди

(посада)

<„
(пiшс)

,4`-7-z„сL#я '
(трiзвище, iм'я m по батьювi)

Вiдмiтка про вiдмову IhдIисання/отримашя (необхiдне пiкреслиги) посадовими та/або уповноважеI1Е"и
особами суб 'скта господарюва1шя цього акта пкревiрки
Прнмiтка. У вшадку наявностi в актi вiдомостей, що становг1ять службощr або дфжавщr таФtніщо, йому може бути крисвошо вiдповiдшй гриф
секретносh або обмеження доступу.

Ng

з/п

пЕрЕл1к
нормативноLправових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
сIшадено перелік пIIтань щодо проведення перевірки
ПозначеЁ Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноаша
вид нормативнодата та номер
правового аша
правового акга та
нормативно-

А

2

1

1

зу № 877

1.1

назва органу

правового акта

3

4

заюш укрm

«Про основнi засади дфжавною нан1яду

Закон Укра1ни

вiд о5 ЕDiтш 2007 р,

№_877-V

(контролю) у сферi Iіс>сподррськоiдiяльностi»
1.2

кцзу

Кодекс цюiльного захисту Укра1ни

кодекс

вiд о2 жоmня 2012 р.Ng5403_VI

1.3

зу № 2245

«Про об'жш пiдвIщеноl. небезпеш»

Закон Укра.iш

вiд 18 сiчы 2001 р.JЧЬ2245-Ш

1.4

ЗУ Ng 1 5/98

«Про захист людини вiд впливу iонiзуючого
вшIромiFюmЕш»

Закон Украі.ш

Постановн Кабiнету Шсті]h УкраШ

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2_6

2.7

2.8

ГПw Ng 956

2.10

2.11

Порядок iдрнгифiкаIЬi " облiку об'сmiв
підвищено1 небезпеки
КриIкрil., за якими оцiнюеmся ступiнь
ршшу вiд проmдженш юсподррськоIдiяпьностiтавиз1IачасIъсяперiодичнiстьздiйсненшшановихзаходiвдфжавноюшшяду(кон1рогю)усферiтехноI€Iшоimпожежно1безпеки

Пос"ноm Кабiнеtгу Мiнiстрiв

вiд 1 1 л-

украm
Пос"нон КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 29 лютою 2012 р. №

украiни

306

Пос"ноm Кабiнету Мiнiстрiв
уЕраi-

вiд о9 сiчы

охорону

m"№564

Порядок функцiонувашя добровiльноi
пожежно1 охорони

Посmноm Кабiнеіту Мiнiстрiв

вiд 17 лшш

ПКh4У Ng 1788

Порядок i правнm проведення обов'язювого
страхуванш іюijшоi вiдповiдельностi суб'скгiвюсподарюван язашкоду,яmможебугизаподіянапоженаімиmаваріяминаоб'€Imхпідвищеноiнебезпеюі,вкг1ючаючипожежовибухонебезпечнiоб'ек'Iиmоб'скти,юсподарськадiшьнiстънаякихможепрIв естидоаирiйеколоhчногоiсанimрно€пiдемiологiчногоxapamepy

Постаноm Кабiне'гу Мнiс.грiв

Пфядок забезпече1шя населенш i
краIhвшкiв формуmнь m сmlЬалiзоmнихслужбцивільногозахистузасобамиiндивiдуальногозахисту,1ршіадамирадiацiйноIтахiмiчноIрозвiди,доз"етричногоiхiмiчноI`DконгрогIю

Посmноm Кабiне.гу Мiнiстрiв

вiд 1 9 сфпня

укр1`ш1

2002 р. № 1200

Пфелiк об'скhв та окремих тфImфiй, янi
пiдляmюm постійному та обов'язковому надоГОВiРНiйфНОВiОбСЛУГОВУВаН Юдфжавш1миаварiйно-рягувалыпIмислужбамиПро3атверджешяперелiкусуб'сюiвюсподарювашя,mлузей"окрсмихтерIпорiй,якiп дщmютьпостiйномутаОбов'язковомуаmрiйно-рятувальномуобслуювуваншоmдоювiрнiйфновi

Посmноm КабiнеJIу Мнiстрiв
украi-Пос7mноm Кабiнету Мнiскрiв

вiд о4 сфпы

гпw№306

пкю№5

гпw № 1200

1шку№ 1214

/впmтm чиннiсть1Ёа±ш"№763

ГIКh4У № 308

/Еггmтю чиннiсть`наJ±ГПСЮNg775

2.9

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15/98-вр

шw Ng 443

1-№444
г- Ng 787

ТшIове положешя кро вiдомчу пожежну

Порядок с1воренш i вшористашя
мащhальнш резфвiв дпя запобimшя,лiквiдацi надэвичайЁситуацiйтехноген оюiприродноюжракруm {хнаслiдкiвПорядокствфеныmвшорисmшяматфiальшхрезфвiвдлязапобimшяiлiквiдрцi.[наслiдкiвнадзвич.айнихситуацiй

украi-

ущыш

2000 р. № 1214вiд26жовтш

укрi-

2016 р. № 763

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiв
укрi-ПОстанова КабiнеіIу Мiнiстрiв

вiд 29 бфезня 2001 р. №
308вiд 30 вфесш 2015 р. №

украm

775

Постанова

укра'm
Пос"нои Кабiнету

Порядок утворення, завданш та функцil
формуmнь Iщвhьною захисту

вiд і6 листоmда
2002 р. № 1788

органiв управлiння m сил цивiльного захисту
у mфвичайних сигуаціях

2014 р. № 5

2013 р. № 564

Порядоf[ пiдlvговки до дiй за прmmченшм
Порядок здiйснення навчаЕш населенш дiям

2002 р. № 956

Кабiне`гу

Мiнiстрiв

вiд 26 чфвш
2013 р. № 443

Мilliс`Iрiв

укр11ш
Посmноm Кабiне'гу Мiністрiв
украiни

вiд 26 червня
2013 р. № 444

вiд о9 жовгня
2013 р. № 787

2.12213

ПКМУ № 253
/впmтш чиннiсть\нЁЕ±

фiльною захиоIу (Iфiльноi Оборош) д]1;[юспофрсьхих,культуршп!mпобутовихпотреб

Порядок використаш зашсЁ споруд

I-№138гпф№11пкюNg6пкw

Порядок створення, утр"анш фонду

ПОсmноm Кабiнglу Мнiс'Iрiв
укра1'-Посmноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд10бфезня

захисни споруд цmільного эахисту "Еюденшйогооблiку

укра1`-

2017 р. № 138

Положення гро €дину дфжавну систаку

Пос7mнон Кабiне'гу Мнiстрiв

вiд о9 сiчы2014р.№11

IфLльного захистуЦрозатвфшеш1яперегIiку об'сктiв, що
2.142]5

№729-N841

оГПСw№440

216

належать суб' скmм юсподарюванш,крешуваншякихздiйснюсIъсязурахуmЕшямвимогiшенерноJгехнiчнихзаходiвцивiльногозахисту

Посmноm КабiнеIу Мнiстрiв
украши

Пошдон орmшзащі m проведешшпфесiШоl.пiдгUговки,Ihдвщеншкваjliфiкацii.основнихIращвшmвпрофесiйIшхаварiйно-t)ятуЕшнихслужб

Постанова Кабiнегу Мiнiстрiв

Про затвердження Порядку проведеЕIш

еmкуащ у разі загрози виникненш абовишшеншнадзвичайнихсиIуацiйтехног€нною"1ркродцоюхараmвру

217

218

гпw№819

украi-

з_1з2

(в- чнннiсть`Iп1Бу

2013 р. № 729

ПОсmнова Кабiне'гу Мiнiстрiв

вiд 30 жов1`ня 2013 р. №

укра1`ни

841

Пфядок пофшя і ресстращі деmараШ
відповіднфп матЕріально-техшчноi. базисуб'сн"юсподарювашяып`юmмзаконодрЕютmзшпа1ьпожежноiбезпеки

Пос"нова Кабiнету Мiнiс'грiв

ПФя док проведешя навчанш крівногосмадутафахiвцiв,дiяльнiстьякихпов'язаназфmнiзацimiздiйснешямзаходiвзшпаньцивiльногозахисту

Постанова Ка6iнегу Мiнiстрiв

lшul t.о
ипфі норZ`ш налеэнюс`п вогнегасншсшп

ущmши

прф- ушumув сIzсIемрашоговImпення
аш
/Е"m чнннiсть`пELnno

3.435

рав хQроЕIн 2шпяjподейнаводн хоб'ектах(вЁчшiсть\Ё LзаЁПравшохорош"ття

jIюдей на вод[нх об'с]гmхIггБ

Правн7m у.tапIтування, експлуаmціі m теmшогообсJкрв
уваш1я снстем раIгнього вняDілешянадзвнчайшхсшуацiйтасповiщешяjпQдей у равi ix

равнm охiфони жштя лIQцей ш водЕшх об cmxукра,-шПравшаохфоmlжи'"лщейнавqд]шхоб'ж]ах

з7

ди

осIереженьIнзI1валог

38

СIРУХЦ1Я ТР

з9

с1руіщія щодо утрнманняз"с-сI1орудпнJю

310

рав

311

Озберiганшm

надашя теэшішихуNОвпJш

реагу- нарадiщiйнiаварh-дБнв1l-7-2m2

з12

(втtютш чяннiсгь`ЁзЕ±

3.13з.14

дJН В. l . l -7:2016
дБНВ.1.2+2006НАПБВО10572006Л200

вiд о2 юiтня 2004 р. № 151,зареыIрованнйуМiн'юстiУкра-і-ш29юiтня2004р,за№554Ю153

Наmз МЕЮ Украm

вiд 30 грушя 2014 р. № 1417,зареос'IроmшИуМiн'юстiУкраizшо5бкревня2015р.за №252Ж97

ГhЕю МНС УкраШн

вiд 15 кравш 2006 р. № 288,

заресстрованнй у Мiн'юстiукраiш
05 лнIшя 2ф6 р.заNg785/12659

Наюз ШС УкраmНаmзМЫ3Ухраm

вiц О3 груш 2ф1 р.№272,зЁван й уМiн'IосhУіфаiЕшо]шотого 2002р.за№95/6383вiд1Оюi"2017р.№301зарелгроваЕпйуМiн'юстiукрапш04трфня2017р.заNg566m434

Наюз ШС Украm

вiд 15 серпш 2007 р. № 557
зареыгроваш1й у МiнlостiУкраilшоЗвересш2007р. за №1006/14273

украl-ЕIнп

равнm теююгенноі безпекн у сфері цнвілшого

меmzum про озувшняшоМетокас1I
гн

вiд 23 жоmня 2013 р.
Ng 8 1 9

Ham ШС УхраЁш

в-ешп

захнсту m шшрна4сmаэь в орmнiзацiях, устаноmх mmнебезпечIшхтфЕгт\орiжм
3б

вiд о5 чфвш 2013 р. №
440

а]пт[ та норюmldюкуие]гп[

равнm IюжеэIшоі безпеш в Украіні

33

вiд о2 жовтш

укрiни

укр1ни
з

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

еюдI]ка крогнфування нас7щків шшву (внкнду)
не6елешх хімічшх речовин прн аварiях напроьшагювихоб'сктахiтранспортiм

Наmз лШС Міmlрополiтнш,
Мiнекономiкн, МiнехоjюгiГ

73/82/64/122, зареос`Iрова1шй уМiн'юстiУкраі-нн10юiтня2001р.заNg326/5517

еmднm спосткрень щодо ощнкIі радіацiйноі mхiмiчноiобсIшовшIн

Наmз МНС Украm

вiд о6 серпш 2002 р. № 186,зареос'IровашйуМiн'юстiУкраЕ[ш29серпш2002р.за №708/б996

с7Iрущія з крнвалого зберігmя засобів радіацiйногоmхiмiшоюзашстуI

Наmз ШС Украmн

вiд 1 б грудня 2002 р. № 330,зарежIровашйуМiнtостiУкраiнио4березш200Зр.за №179„500

нсгрукція щодо у1р"ання зашснш споруд цнвільноIоборошумцрнийчасп

Наgсаз ШС Украm

вiд 9 жовтня 2006 р. № 653,зароос`1рован"уМiЛосhУкраЁшо2шс'гопада2006 р. за№1180/13054

mшз МінIстерсгва обороні] Украі-ш

вiд 14 шсIОпапа 2013 р. № 771,заре€с'гровашійуМiнtостiУкраПш22лнс'ющда2013р.за№1988д4520

Пла1і реагування на радіацiйнi аваріі

Наmз держатокрегушовашія, МНС

вiд 17 травш 2004 р. № 87д 11,зареестровашПуМiн'юстiУкраdш10t[фвня2004р.за№720®319

дЁш будіве7Iьні норъш. Захист вщ пожежі.ПфtщIабеелекаоб'скгiвбудiвIшщва

НаmдфжбудуУхраiш

вiд о3 грудн2002р.№88

дкрсавнi будiве]тшi норш.
Поже"ьа безпеm об'ап`iв б"iвнщmадфжавнiбудiвсфнiнорми.Iнженерно-технiчнi заходIцнвшьногозашIс'гv(цmijшоiОбороFш)п

На[ш Мiнрегiону Украm

вiд З 1 жов" 2016 р.Ng287

Наmз Мінбуду Украm

вiд о4 оерпня 2006 р. № 274

Наmз МшагропQлiтш,

вiд о4 груш 2" р.
№ 730m0, зареостровашй уМiн'кхнiУ"-нн

равнпа нафшя те]mічЕшх уяfов до інхенерноюзабселечешіяоб'с]гmбудiвшцтвапіодопожешоі- татешогешоiбсзпеЕш

равнm пожежноі безпекн в акропромнсJювоь.у
ком[UIексі

мнс

вiд 27 6ерФня 2ф1 р. №

05 квi" 2007 р.заN9313/1З580
3.15

Мсгюдшсаг iдеЕпIфilсщil- ПНО

Меюдика iдентнфimцii поюнцiйЕю небезпеtших

Наmз ШС Украm

вiд 23 jшоrюю 2006 р. № 98,
зареt#грованIй у Мiн'юстiУlфаiш20берсзня200бр. за №286/12160

Шmз Мiнрегiону УкраПгі[

вiц іЗ ]шсюпащ 2014 р.

Наmз держоммiсюбудування Украiнн

З12,шIннiзоl.07.2015|)
вiд 27.06.9б р. №117 та введенi в

о6'сктiв

3.16
3.17

з.18

3.19

з.20

3.21

дБН В.2. 5-56:2014

дБН В.2.24-97

дСку Б В.2.5-38:2008

Щ В.2.5-74:2013

дБН В.2. 5-28-2006

Правшm угmштувшш
елегItюvсrlановок

дфmвнi будiвельнi норьш УкраПги. Системн
IIроtlнпозвешzфо захнсгv
державнi будiвегіьнi нфмн Украm. Будшш m

спфф1 днтmlх дошкiльшх захщщiв.

дiю наmзом №136 вiц о6.08.97р.301.01.1998р

НаItiоmгDшй огащярг Укра-ш. I[шеtкрне общдmшя

Шmз Мilhсугкргm регiонагп,ного

вiд 27 чq}вня 2008 р. № 269,

будншiвбvдiвель спкруд. Уjштувшпя бітЕгсmвnовахпс'[успооYд

розвігщііабудiшщmаУкраiнн

чнншй зо1 сitшя 2009р.

деfхя- будiвешi норъш У1фаЁін. ВQZіопосючанш.
ЗовtliшЕ[i мережi m споруд11. Основнi пагюженняпроенmаЕш

Наказ МiнiсIкрс'Iва ретiонатшнфо

вiц о8 юiтня 201З р, № 1ЗЗ,

розвImу, будiвшщгm m зшпгюво-комvнальногогосподаос'гваУюаilш

чинннй з о1 сiшя 2014 р.

Наmз Мiнiопкрс'гт)а будiшшгm,
фхiтекI)ри m эшmовФкомунатп,Iюго

вiд 15 травш 2006 р. № 168,

Наzсяз Мiнiс'гкрсфа mлюа та енергеmш

вiд 28 оерпня 2006 р, №305

дер]mвIh будiвеjшнi норьоі Украjнн. hmенерне

обjфшш будшкiв j споруд, ПрнрQфе i шучне
фiтJюння
Щіавнла улаштування елекгроугmновоеL Гjlz`еа 1.7
ЗазеА.пешя і за]шсні заходн епеЕmобезпешI

№

ч]ший з о1 жовmя 2006 р.

господарства УкраiшI

уюаiш

