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дснс укрАШи

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНIШ СЕКГОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЩй У дНШРПОПЕТРОВСЬКШ ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1.ни у днiпропетровськiй областi)
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Акт№а/3
складений за результатами проведення планово.і. (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежно.і. безпеки
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або ресстра1НйШ номф облiковоi. картки гшатника податкiв фiзичноi. особи - пiдпри€мщ, або сФiя та
нрмер паспорта (для фiзични осiб, якi через сво.і. релiгiйнi пФеконання в установленоку порядку
відмови71ися від прийшття ре€с'1ра1Пйного номфа обjhковоi. кртки ш1апша податкiв та повiдомшш про
це вiдповiдний кон1ролюючий орган) днiпDопетровська область. Солошнський іэайон. с. ПDомiнь. вvл.
АDтюха` бvдинок 2 тел.
(мiсL[езнаходження/мiсце прожЕшанш суб'€кm господарюmння, номер телсфону, факсу та адроса елекгронног пошгпI)

Пфевiрено: будiвля за адресою: днiпDопетровська область. Солонян6ький -Dайон. d. ПDомiнь` вvл.
АРШа' 2

(назва об.€" перевірки (Об'сюів} щреса (адреси) розmщшня)

ГГ~

СтуIhнь ризику суб'€кта господарювання з урахуваншм значенш прий11ятного рmику вiд 1рова№ешш
господарськоi. дiяльностi у сффi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФормащfя про птюведешя перевiрки:
Розпорядчi до1сумеIшI щодо здiйснюваноi. перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiркнпланова;

Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiншм дСНС
Укра.і.ни у днiпропеIровськiй обл.
/ позапланова.
Посвiдчення на перевiрку вiд «25» квiтня 2018р. № 22

Строк проведешя перевiрки
Початок перевiDки

Завершення перевiрки

25

04

2018

09

04

05

2018

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

I10lгодини

Особи, якi берутъ участъ у проведешi перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра.hи або .П. територiального органу:
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«пром1нчик»»

Сшьсько1р.
(посаца, црiзвище, iм'я m по б8тьковi)

третi особи:
(псюада, крiзвще, iм'я m по батьковi)

г_рЕБЕнюкл.1.

данi про остаЕшю перевiрку:
ILJIанова

ПОза1шановаПнебуловзагалiv'булауперiодзо6.11.2017р.по10.11.2017р.

v` не було взагалi

Am перевiрки вiд 10.11.2017 р . №47

Розпорядчий документ вiд «_»

.20щ. Ng

виконаний П, не виконаний /

пЕрЕлш питАш щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
Ngз/п

Питашя, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нв нп оFг:р#i:=:=я

Частина 1. Забезпечення пожежноГ безпеки1.Органiзацiйнiзаходищодозабезпеченняпожежно.і.безпеки
1.1

Гhявнiсть m об'сктi розпорядчих докумешiв " iнформацiйних поmжчикiв
Iшmнь пожежно1 безпеки

1.2

На пiдкрисмс'Iвi сmорено СПБ

+

пvшг 14 Dозлim 1] ППБУ

1.3

На підприсмсгвi створено добровiлщr пожежщг охорону m утворено пожежнорятышьшй пiдроздiл

+

пvНКт 12 і)ОЗлiлv П ГП1БУ

1.4

+

Забезпечены вшчеIшя кравил пожежноi безmи та кроведеЕш виховно1

робощ скрямоmноi. m запобimння пожежам

дЕЕЕЕЕ!±2Е 10 Dоздijw П Ш1Бу

+

2. У будiвннцтвi та m виробництвi застосовуються матерiаjlи т

пvllкти 17 -19 Dозпiлv 11 ПГ1БУ

+

речовиI]и з Iшзначеними показниками щодо пожежноТ небезпеки
З. Забезпечено дотримання працiвниками об'сIгга встановj[еног

nym 9 роздiлу 11 ППБУ

+

протIIпожежного режиму

mrнкт ] 1 Dозлілv П ППБУ

4. Наявнjсть декларац]-[. вiдповiдностi матерiаjlьно-технiчно.і. базн

суб'€кт`а господарювання вимогам

законодавства з

пнтань

+

поже"оi безпекI[
5. Проведено iнструкгажi та проходження навчання з питань
пожежно.1. безпеки
6. Забезпечено про"пожежний стан утркмання територі-[.
7.

Забезпечено

проті[пожежннй

стан

утримання

Елекгроустановш (можлmiсть ix застосування, монтаж,
експлуатацiя) вiддовiддютъ вимоmм нормативних документiв

9.2

Снстеми оmленш m т€пловi мфежi вiдповiдають кротш1ожежш" в"оI"
стандарпв, будiвелыпгх норм та iшш норматившх актiв

9.3

9.4

9.5

наладкр

+

в"ог" норм

Газове обладнаш1я відповiда€ протипожежшы вимогам норм
Системи каналiзацii та смiтгсвидалены вiдIовiдаю'гъ та екс1шуатуютъся

відповідно до вимог IротипожежIшх норм

111 ппБу
пv-I 2,1 -2.22 глави 2 Dозпіл\'

+

III гптБу
1п'нкти 2.23 -2.37 глави 2

+

m

Системи ЕюнтIшяцii. i кондщiонувашя повiтря вiдцовiдають протипожеэ]в[н"

'I.-

пvіmи 1.1 -L2l глави 1 Dозпijтv

примiщень та споруд

9.1

ЩС±Ш±ЕЕ, J€, 20 Dозhпv П

+

будiвель,

8. Забезпечено протипожежний стан утрIIмання шляхiв евакуацГ]. i
виходIв
. Стан утримаI[I[я iнжеIIерного обладнання

щi±нщ±2 4, 5 статгi 57 кнзу

гюзнiлv П1 ППБУ
пvнктн ] .1 - 1.24 глави 1 D{`знiлv

+

Iv ппБу

+

[1`-нкти 2. і -2. ] 8 глави 2 Dозяіjm

+

пvlжти 2.18 - 2.27 глави 2

+

mгнкти 4,1 - 4.4 глави 4 Dо3нілvIVп1п;у

+

пvlmи 3.1 -3.5 глави 3 Dозjh`т

IV 1пБу
mзлlлv IV п1Бу

10. Наявнiсть та утримаIIня автоматIIчнш сI]стем протнпожежного заЕисту засобiв зв'язку

1о.1

Будiвлi, кр"iщення та споруди обладшh аЕпоматичними системами
щюшожежною захис1у (системами пожежноi сишалiзацii., ав'гоматтIчI"и
системаьш пожежоmсiшя, системами оповiщешя кро пожежу та управлiння
еmкуювашям тподей, системами крошдимного захисту, системам

IV п1Бу

+

mгнкти 1.1 -1,6 г.tlави 1 Dозпijlv

+

п`і.нкг 1.4 глави 1 г>ознілv Vп11Бу

v 1п1Бу

ценIралiзоmною пожежного спостфеження) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

відповідно до чишш нормативно-цравових аоmв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiдlювiдно до вимог нормативно-1равових актiв.

11. Наявнiсть та утllимання систем п|tотипожежIIого водопостачання
11.1

11.2

Системи зовнiшнього Iротипожежного водопосmчання, насоснi сmнцii.
віддовiдаюIъ та експлуатуються вiдповiдно до протипожежЕшх вимог
Улаштуваш1я m утриманш внутрiшшою кро`гшожежного Еюдогону, кiлькiс`Iъ
вводiв у будiR]по, витрати води на внутрiшн€ пожежоmсiшя " кiлькiстъ
струмин вiд пожежIшх кранiв вiддовiда€ вимоmм будiвельних норм

12. Наявнiстъ та утрнмання пiдроздiлiв добровiльно.Ь вiцомчо.і. та
місцево.і. пожежно.]. о&оронн, пожежно.]. технiки та первинIIи
засобiв пожежогасiння
1З. дотримання вимог пожежноГ безпеки пiд час збирання,
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

+

щzgщ=2l 2.3 г,чави 2 tэознim+ V

+

п`гlжт 2`2 глави 2 Dознiлv V

гпп;у

пшу

m,'жт 7 Iэозпiлv 1. щ!±±!щ]2
РQЗд!щ:JL nvlnml 3 .1 -3 .26г,тIави3tюзнLwVППБУсmтгі61-63К11ЗУ

+

пvнкти 8` 1.1 -8. 5.18

+

НАПБ В .01,057 -2006/200

14. дотрI[мання вимог пожежноТ безпеки пiд час проведення
вогневих, Фарбувальнш та будiвельно-монтажних робiт
14.1

14.2

14.3

14.4

Нове будiвIшцво, реконс'Iрукцiя, пкрефнащенш, реставрацiя m капiтальний
1
ремонт примiщень, будинкiв, споруд здiйсшою'Iъся на пiдставi проеmно
документацil-, яка з8тверджеm у всmновленому порядку
Заходи пожежноi безпеки при пiдготовцi m кроведеннi зварювальних та iших

вогневих робiт вiдповi даютъ вимо1" нормапшшх докумеIггiв
Заходи пожежно1. безпеки кри пiдготовцi m проведешh фарбувалышх робiт

відllовідають вимоmм норматшних документiв
Заходи пожежноi безпеки при пiдюговцi m IIроведеннi робот з мастшами,
клеяьш m iшIми подiбн"и горюч"и речовина.ми й матфiалами вiдщовiдають
ыmюmм нормативних докумешiв
Заходи пожежноi' безпеки 1ри пiдt>товцi та проведеннi будiве]Iьно-монгажних

робiт вiдповiдаютъ вимоmм нфматнвних докуменгiв

юзПіЛ VП ПШ3У

+

+

тп'нm 21 DозліJгv 11 Ш.1БУ

+

пvнЕгпz і . і - 1.5 г.тIави 1 tэо,здiлv

+

m'нкти 2.1 -2.28 глави 2 DоздL7іv

VII ппБу

VII 1шу

+

пvнкти З,1 -3.9 глави 3 DозпiлvVnппБу

+

пvнкти 4.1 -4.48 глави 4 Dошimr

Заходи пожежноi безпеки у кроенгній докуменmlЬi щодо застосуваны
пожежно-технічно.i к7Iасифiкацii вiдповiдають вимоmм норматmних

Vn гпБу
щ7ш1` 2 частини першо1статгi67КЦЗУ,

докуменпв

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

14.5.1

Заходи пожежно1 безпеки у кроектнiй докумешацii. щодо обмежены
пошцре1шя пожежi мiж будшшами вiдllовiдають в"оmм нормативних

пункг 2 час'ги1ш пкршо1.статгi67КЦЗУ,

докумеmв

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 ативчшшсть`назамiнvпункп15.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi. безпеки у проектнiй докуменгаЩ щодо обмеження

пуню 2 час"шz першо1статгi67КЦЗУ,

пошкршя пожежі в будишах вiдповiдаю'Iъ вимоmм нормативних
докумеmв

пуЕ- 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mатив-сть1назамimпунк"6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1 безпеки у проеImЬй докуменгацil щодо забезпеченш
безпечно.1 евакуацii люд€й вiдповiдаютъ вимогmt норматIш

пункг 2 час'гини пкршоi.статh67КЦЗУ,

докуменпв

пу-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамiнvпуши7.1.1-7.3.35дБНВ.1,1-7:2016
+

14.5.4

Заходи пожежно1 безпеш у проектнiй дохумен"цi.I щодо забезпечення
гасінш пожежі та проведеш1я пожежно-рятувальних робiт вiддовiдаютъ

пушг 2

части11и

пфшо1.

статгi 67 КЦЗУ,

вимоmм нормативних документів

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втоативч-съ)назамiшпуzжти8.l-8.l8дБНВ.1.l-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежно-і. безпеки у кроектнiй докумеЕmцii щодо основшх
шженерно-технічшх засобiв захисту вiд пожежi вiддовiдаютъ вимогmt

пушг 2 частини пqэшоi.статгi67КЦЗУ,

нфмативЕшх докуменпв

пун-7.1 -7.19jЩНВ.1.1-7-2002 /втDативчиннiстъ`назамiнvщінк1и9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина 11. Забезпечення техногенноr безпеки та захисту

населення і територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуIши 1 - 4 Пфелiкуоб'h,1цоналежатьсуб'ектамгосподарюваIшя,

1. Виконанш вимог ilmенерно-те=нiчнш заходiв на об'сктах,
проектування якш здiйснюсться з урахуванням iшенерно-технiчнш
заходiв цивiльного захисту

прфкту"Ё яки
+

здіиснюс1ъся з урахуваннямыIмогiнженерно-юхнiчнихаходiвщiльноюахисту,1Ё№6,

II

пiдпункг 1.9 дБН В.1.2-4
2006

пункг 3 Порядку
iдеЕггифiкацii.таобhку

2. Проведено iден"Фiкацiю об' сіста пiдвищеноi небезпекіI

об'h пiдвищеноi.

+

небезпекщ ПКМУ № 956
пуI" 9 чаышIи першоi.статгi20КЦЗУ,Порядокекларуваншбезпешоб'hпiдвищено.і.небезпекиПКМУNo956

З. Здiйснено декларуmнш безпеки об'сктiв пiдвищеноГ небезпе"

+

пункг 1 Пфядку проведенняОбов'язковогострахуЕ"шцивiльноi

4. Провепело обов ' язковою страхування цивiльноi вiдповiдальIIостi
суб'сmв госгIодарювання

+

вiдповiдаjъностi, ПКМУ №1788,пункг4.9.5птБ
nym 1О часггЁ першо.і.статтi20,пуню2часЁпершоi.статгi1ЗОКЦЗУс`mггя11ЗУ№2245

5. Розроблено планiв локалiзацiТ та лiквiдацii н&слiдкiв аварiй ш об'сша&

пщвищеноТ небезпеки

+

nyIm 2 частиш пфшоi.статгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБпункг3частинипершоi

6. Забезпечено працiвншdв об'с[сга засобами колек1тIвного та

+

iцшiдушьного зашсту
7. РОзмiщено iнформацiю про заzОди безпеки та вiдповiдну поDедiнку
населення у разI виникнення авар[i

+

статгi 20

ЗУ

пуш 4 частини пqршоi.статтi20КЦЗУ,частша 9статгi33КЦЗУ

8. Органiз8цiя та забезпеченш евакуацiйнш заходiв

+

пункт 5 частIши пфшоiстаттi20,стапя26КЦЗУ,nym3ПКМУNg787

9. Ствоіюно об'скговi Формування щшiльного захисту таL необziдну дш Ы
фуmцiонуванш матерiально-технjчну базу, забезпеt[сно готовнiсть такш

+

формувань до дiй за призначеншм

пункг 6 часЁ першо.і.статh20КЦЗУ,додаток 1 доМетодЁкрошозуваш

10. Створено диспе.гчер€ыqг слуябу m об'сIqi пiдвищеноi небезпеки

+

пуш 8 часттш пфшо.і.статгi20КЦЗУ,стапя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цивhьного заLmсту, у тому
чис.гIі правILгтам тепногенноЕ безпеки

+

кцзу, пкму№443,ГПСМУ № 444
nyEm 11 ча- пкршоiстатгi20КЦЗУ,пункти5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведено об'скговi тренування i навчання з питань цивiльного
зашсту

+

навча1шя населешя дiям унадзвичайшKситуацiях,ПКМУNg444

пуЁ 12 часЁ пкршоi

1 З. ЗабезпеченI1я аварiйно-рятува1Iьного обсjтуговування суб' астiв

госггодаріовання

+

сI`аттi 20га статгя 133 КЦЗУ

статгя 32, пункIи 15, 1час'гиш1першоi'статгi20КЦЗУ,наказМНС№653,пункг24ПКМУ№253/втDатmчиннiсть`

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створенш,
зберiганш, утримання, облiку, використання та реконструкц[i захиснш
споруд Lшiльного заzисту

+

на зашш ПКМУ № 138
пункг 18 частIши першо.істатгi20КЦЗУ,статгя98кцзу,абзацшостIйпушIу4Порядкустворен яiыюристашяматфiаjlьрезервiвдлязапобiгаЕшя,лiквiдацi надзвичuсиIуацiйтехноген огоi

15. Створено об'сктовий матерiаIтьний резерв дгIя запобjl-анш та
7mвIдщіТ mсгпдкLв надэвичайнш сfггуацiй

+

природного харакгкру та .і.наслiдIсiв,ПКМУ№308(mаmчиннiсть`

на

замiнv

абз

четЕкртий пушгу 3 Порядкус.Iворенняmвикорисганняматерiалышхрезервiвдляапобiганняiлiквiдацii.наслiдкiвнадзвичайних

з

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено на об'€ктi пiдвищеноi небезпеки автоматизованш систем
раннього вияIL7тенш надзвIIчайнш ситуацiй та систем оповiщення та

стапя 53 КЦЗУ
+

забезпечено -ш працездатнiсть

пужг 1.1 Правил охорош1

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорош[ эыIття

jподей на воднш об'сктах

+

людеи на водЁоб'ек1.ах

ПОяснення до позначень, використаш1х у перелiку пигань

«таю>

«нi»

«нв»

«нп»

- так, виконано, дотримано, вiдповiдае, 1рисутне;
- нi, не виконано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

-не вимагае1ъся вiд суб'жга господарюваш1я (фiзичноi. особи -пiдпри€мця)/об'екта, що перевiрясIъся;
- не пфевiрялося на суб'екh гсюподарювання Ф фiзичноi. особи -пiцIрисмця)/ об'сктi.

опис виявjlЕних порушЕнь
НОРмаТИВНО-пРаВОВIй аКГ, вимоГИ яКОгО
JYgэ/п

порушено
позначеннянормативно-пDавовогоакта
реюiзи" норми(пункг,ста")

детаі1ып1й опис виявленого порушення

комунАшниШ зАклАд осв1ти пром1нськиИ днз
Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(б»,таб.«Б-1»

<шрош-

ш1Бу'цхш-

Будiвлю не обладнано системою протипожежного захисту
(системою пожежно.і. сигналiзацi.і., системою передаваны

п"аm'б-zщ

ншшпшкзшщфта

пожежнж сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
са;ме.. Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi обладнуватся
системами протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

уtш-сzнtм[аЕi"уtфdt"1-.схшiшщуф15.082016№974вМhЬтчхпЪкmпi`уфСВкресы2016р.за№12m59(далi -1П1БУпозашадамосвiти)дБНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежнсюозахuсту».

1шу

Не виконано з'елнання жил електричних проводiв паянням,

1.

2.

Роздiл IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльного навчального заю1аду, а саме:

3.

роздiJI V п.1.2.

роздiл vL
п.6
п. 5 . 1 ; додаток Б,

ппБу
ППБУ по зашадам
освiти
дFН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл 111 п.2.22.

гпшу

З'сднання, вiдга]уження та окiнцювання жил проводiв i
кіабелiв мають здiйснюватся за допомогою опресування,
зварювання. паяння або затuсканiв.
Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння евакуюванням людей, а саме: «дуЭ«;I",
прuмiщення та споруди повuннi обладнуваггtuся системами
протu:пожежного захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
«Сuстемuгротuпожежногозахuсту».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюсгься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: ttfГ}JЭи#ки mcr 7.#мj.

об'€ктu мають бути забезпеченi адресними вказiвнuкс"u
(назва ву]шцi, номер будuніоі), встановленими на фасадах
будiвелъ або iншuх вuдн:uх мiсцях i сювiтлюванuмu у темний
час доби ».
5.

ст..20

Кодекс цивільного
захисту Укра.1ни(лорядокзабезпечен янаселен яiособовоюскладунево€нiзованих

Працiвники об'екгу не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

формуваньзасобамирадi цйноютахiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра1.нивiд19.0820 2№1 0 {лрав- техногено.ібезп киусферiцивijlьногзахистунапiдри€мствах,ворганiзацiях,установахтан еб зпечнжтериторiях».

п.4.3.

6.

Розділ 111 п.2.31.

Розпiл П1 п.9

1п1Бу
1птБу
по закладам освiти

Шлжи

евакуацi.і.

об'€кгу

не

забезпеченi

евакуацiйним

освiтленням. Свiтильники евакуацiйною освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сугiнкiв у разi перебування в будинку
т1юдей, а саме.. «Сходовi юіiткu, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi
сходu, корuдорu, проходи та iншi шляхи евакуацit мсtють буrгш
забезпеченi
еваIОіацiйн:uм
освiтленням.
Свiтuль-нuш

евакуацiйного сювiтлення повuннi в]иuнатuся з настаннм
с±щіj!!_кjв у разi перебування в будинку людей».

Пе|]елiк штань щодо здiйснення контроmю за дiями (бездiшьнiстю) посадових осiб,
уповноважених на здіиснеIшя перевiрки(заповнюетьсявшючнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб ' €кта господарювання)
уповноваже
Jгg

з/п
1

2

Питання, що пiдлягають контролю з боIсу суб'скт8

господарювашя

5

нi

нв

Про Iроведення плановоі перевірки суб'сжга 1юсподарюЕюнш письмово
попереджено не менше ніж за 10 калецдарних днiв до i-I початку
Посвідченш m кроведешя пфевiрки " службовi псх3вiдчеш, що

нп
t/

Нормативне
ОбГРУНТУmННЯ
частнFm челвеоrга стапi 5 ЗУ
вiл О5 квiтня 2007 o. N 877
частIша п'ята стагm 7.стаття

засвідчують сюіб, що 1роводять пкревiрку, кред'яв]1ено

L

10 ЗУ вiд о5 квiтш 2007 D. N877

Копiю посвiдчешя m пкревiрку надано

•/

частина п'яm статтi 7 абза1щтреhйmшоспйЁIаш±Ш2Ё±Zвiпо5квiтня2007D.N877

3

4

так

Пчхзд початком здiйсненш перевiрки особамщ що здiйсшоють
пФевiрку внесено зашс про перевiрку до вiдlювiдного журналу
суб'€" господарювашя (за його наявностi)Пiдчаспозашановоiпфевiркиз'ясовувалися лше тi пиmЕш,
необхiднiсть пфевiрки яких стала пiдсmвою д]1я Н здiйснеЕш. У

посвідtlеIm m здiйснення позапланово1 пфевiрки зазшчено питаш,
що € mдсmвою дгш здiйсненш mкоi перевiрки

L/

\/

частина +чванал11ята с"тп 4ЗУвiдо5квiты2007D,N877

частина пеDша статт`i 6 ЗУ вiл
05 квiтня 2007 гt. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.]. перевiрки
та складеного акта перевiрки
JY9з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей am перевiрш складено у двох кримiрЕшах. одIш з яшх вручасIъся керiвнщr (власнику) суб'€к1а господарюmш або уповноmженiй н"
особi,акругий-залшастъсяворmнiдСНСУкра1.ни,посадовiсюобиякоюздiйсшоваjшзахiддфжавногонагляду(кошролю).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi

Посадовi о€Оби органу дСНС Укра.hи:
' Головний iнспектор Солоншського РС
ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi

майор служби шiльного захисту

•-,х{-:__.,-_-:-:-{г,f

Бойко Валфiй Миколайович

шЕЕшЕЕ

(прiзвнще, iм'я m по батьювi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'€кга господарювання, iншi ОСОби, прИСутнi пiд чаС здiйСнення заходу:

ЖггиТ:Ё#ЖЕоЗйЁFй
нАвчАльний зАклАд «пром1нчик»»
святовАсил1вськ1й с1льськоЁ рАш

р2,$2jи--/', у` .

(пос3да)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Примiрник цього акга перевiрш отримано « О4 »

Ёш:Ё:ЁЁоi#ЁжЁjЁ(Ёо;#ЕЁк=k
(посада)

2018р.:

бг-Аj?,: „v % .

-4f48#,---(щшс)

(гIрiзшщ& iм'я та по батьювi)

Вiдмiтка про вi"ову пiдшсашя/окримашIя (необхiдIе пiцкреслиги) посадовими та/або уповноважеЁи
особами qуб'€кIа господарюванш 1щого акга перевiрки

прЕмi-

У вшадку наявностi в актi вiдомоt>тей, що с"новлять службощr або дфжавну mсмншцо, йому може бути присюсновiдповiдЕпй 1риф
секргностi або обмеженш достуI1у.

Jчg

з/п

пЕрЕл1к
нормативно+правових акгiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складеIIо перелiк питань щодо проведення перевiрки
Позначешя
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноаша
вцд нормативЕ[одата та номер

правового акга

А
зу № 877

3

4

Заюш УkраШ

1
1.1

правового а1гга

2

1

норматшно-

правового акта та
назва органу

«Про основнi засюдz дфжавного на1шду
(контро]ю) у сферi юсподарсыоi.дiшностi»

Закон Укра.іни

вiд о5 квiтня 2007 р.

№ 877-V

1.2

кщу

Кодекс цфiльного захисгу Укра-ши

кодекс

вiд о2 жоыня 2012 р.№5403-vl

1.3

зу № 2245

«Про об'скти пiдвищеноi. небезпеки»

ЗаконУщ-Iш

вiд 18 сiчня 2001 р.№2245-1п

1.4

зу № 15/98

«Про захист людини вiд вшиву iонiзуючого
ВкрОМiШОИШИ»

Закон Украiш

Посmновн Кабiн€ту Мiнiстt.Ь У1фаШ

2
2.1

ГПСh4У № 956

2_2

г- Ng 306

2.3

2.4
2.5

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15/98-вр

I - №_ 5
ГПСЮ Ng 564

г-№1788

Пфядок iднгифimlЬi m обhку об'€шiв
пiдрщеноi небезпеIш

Постанова Кабiнсггу Мiнiстрiв
украilш
ПосmноЕю Кабiнелу Мiнiстрiв

вiд 1 1 липня
2002 р. № 956

ризикрг вiд проmженш юсподарсыоі.дiяльностimвmначаеIъсяперiодичнiстъздiйснеIшпmновихзаходiвдфжавноюmгшду(кон1ро7по)усффiтешогенноi.тапожежноiбезпеки

украi-

306

Тшюве положешя про вiдомчу пожежну

охорону

Постанова КабiнсгIу Мiнiстрiв
укра1--

2014 р. № 5

Порядок фушцiонувашя дофовiльноi

Посmноm Кабiнегу Мilhстрів

вiд 17 л-

Посгmнова Кабiнсггу Мнiстрiв

201З р. № 564
вiд 16 Tшстоmд&
2002 р. № 1788

Криткрii, за яr"и

оцiнюеIъся с'Iупiнь

пожЁо.і. охорони

Порядок i прави71а проведешя обов'язкового
аграхуmшя цивiльноi вiддовiдальноGhсуб'€ктiвгосподарюmннязошкоду,яmможебутизаподiяmпоже'жамнmаЕкрiяминаоб'сктахпiдвщеноiнебезпеки,вкгпочаючипожежовибухонебезпечнi

укщ1ш

укр1ш

вiд29jmою 2012р. №

вiд о9 сiчш

об'шти " об'ыщ госпофрська дiяльнiсtlъmжихможепризвестидоаварiйексшопчногоiсанi"рно€IIiдемiОлоhчногохарактеру

2.6

2.7

гп" № 1 20о

1-№ 1214

Гы"тив чиннiсть`нЁЁмiнrmку№763

2.8

2.9
2_10

-№308
rв"тив чиншсть`ЁЕамiщI-№775

ГНСw № 443
ГПСку № 444

2.11

ГПСw № 787

2.12

Г1КЮ № 253

/Ётив чиннiсть\наJ±

гпф № 138
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

гп" Ng 1 1

пкму № 6
гп"№729

ГПСМУ № 84 1

1-№440
г-№819

Пфядок забезпечешя населешя i
Iц]ацiвшкiв формувань " спецiалiзоmшIхслужбщшігшноюзахистузасобамиiндшйдуальноюзаэшсту,криmдамирадiацiйноi"хiмiчноiро3вiщдоз"етричногоiхiмiчноI`оюшролю

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв

Пфе]hх об'сктiв та окремих ткрmорiй, янi
mдляmютъ постiйному m обов'язювокрr надоювiрнiйфновiобсщrговуваншодфжавнимиаварiйю-рятувалыI"ислужбамиГфзатверджешяперелiкусуб'с]г iвIюсподарювашя,галузейгmокремикригорiй.якiп дляmотьпосгiйномутаобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобслуювуван юнадоювiрнiйсх>новi

Посmнова Кабiнегу Мiнiскрiв
укр1ниПос'mнова Кабiнету Мmс'грiв

вiд о4 сфпня

украi`ни

2016 р. № 763

Посmной Кабiнету Мiнiстрiв
украi-Постаноm Кабjнету Мiнiс`Iрiв

вiд 29 бфезш 2001 р. №
308вiд 30 вкрш 2015 р. №

укрi'-

775

Порядон с"]ренш i використашя
матерiальних резервiв дгш запобiш ,лimiфIdiшдзвшайтшхситуа]*йтехноген оюiкриродногохарактеру" ixшслiдкiвПорядокствореныmвшорис"шяматфiаjlышхрезервiвдлязапобimншiлiквiдацil.mслiдкiвнадзвичайнихсшуаIdй

Порядок пiдгс»овки до дiй за прmначенням
оргаmв управшны та сип щiльною захисту
Пфядок здiйсненш навчання насел€ння дiям
у надзвшайни сигуацiях

Пос"юва

укрф--

Посmнои

укфiш

вiд 19 сфпня
2002 р. № 1200

Кабiне.Iу

Мiнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жоmш

вiд 26 чфвш
2013 р № 443

Кабiне'гу

Мiнiскрiв

вiд 26 чфвш
2013 р. № 444

Пщдок угворення, завданш та функцii
вань іщльноIо захисту

ПосIанова Ка бiнегу Мiнiстрiв

вiд о9 жоыш

укFmiЕш

Порядок викорис'mlш захисних споруд

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв
украi'-Посmнова Кабiнglу Mi нiстрiв

2013р №787
вiд 25 березш
2009 р. № 253вiд1Оберезш

захисних споруд цивhьною захисту "юденшйогооблiку

укра1'-

2017 р. № 138

ПоложеЕшя про сдшцг державну систему
щшільного захисту

Поыанова КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш
2014 р № 11
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Порядок створенш, утриманш фощу

Про затвфднешя пфелiнr о6'сhв, що
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Iншi норматнвношравоЫ акш m норм&тшнi дакумеI1ш
Наmз ШС Укрm

вiд о9 сiчш

вiд о2 жоmня

вiд 30 жоmш 2013 р. №
841

вiд о5 чФвш 2013 р. №
440

вiд 23 жоmш 2013 р.
NB 8 1 9
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НАПБ Б.03 .00 l -2m4/вImтивчиннiсть`

Тшовi нфми належностi во1нег8сшшв
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Правипа пожежноi безпеки в Украmi

Наказ h" Украiш

вiд 30 Iрудш 2014 р. №і417,заре®троmнийуМнkхнjУкрi.шо5бкрш2015р`за№252П!fЯfJГі

з.з

Правша улаштуиш

Правиjlа улашгувашя, експлуаmцii та

систем ра©го

технiчною обслуговуванш сис'гем ранIього

1йказ ШС Украi.ш

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зареФтроmшй у

(ы"тив чшнiсть`

оповiщенн людей у разi .і.х вишIшенш

в-еЕы

вшшеIшя надзвичайIшх сигуацiй та

вiд о2 ш]iтня 2004 р. №151,заресстроmнийуМн'кхhУкр1ш29квi"2004р.за№554/9153

М1Н'ЮСТ1 Укра1Ш

05 лЁ 2006 р.
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Прав" охфони ж~
JIю;юй ш вод1их

об,-х

Цравила охорони жиггя людей на юдних

об'с-х укр`1-Правилаохорони жиггя людей m юдних

Еhmз шс укрi-НаказmУкрiш

r~m чиннiсть\Еаjgшiщ

Правша охорони жи1тя
jподей m воднm

птБ

об'с"хУкр.[ни
зареостроmний у Мн'юстi
укра`[ни04щвш2017р.за№566до434

Правипа техногенно.1 безпеки у сферi
щвiльною захисту на пiдIрисмствах, в
крmнiзацiях, установах m m небезпфннх

гhmз шс укрm

мmдш

прошозування ХНО

3,7

Мфдща спостережень

Методша проmозуншш mслiдiв внпиву

557, зарфкроmний у

вкрш 2007 р. за №1006/14273

Наказ hШС Мiнакрпоmтикщ

(вmиду) небезпечних хiмiчних речовш при
аmрiях на промислових об'ыmх i транспортi

Мiнекономiки, Мiнеколоhl

Мgподш спосіфежень щодо оцiЕпш

Наказ ШС Украiни
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Iнскрукцiя з тришого

Iнс`грукцiя з тривалого зберimшя засобiв

збфmшя

радiацiйного " хiмiчною захисту

Itютрукцiя щодо
уIрmеашя захисних
споруд

Iнс'грукщя щодо утримашя захиснш споруд
шфi]uьноi оборони у мкршй час

Правша наданш

Правиг1а наданш технiчних умов до
інженерною з8безпечеш1я об'снта

технiчних умов

Ппан реагуmшя на

План реаIуmнш ш радiацiйIh аварii

радiаIЁйнi аmрн
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дБН В.1.1 -7-2002

/ЕгЁ чиннiсть`

Гhmз ШС Украiш
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НА1Ш В.01.057-

2"#00

Мсmдm iден"фiкацil.

вiд 16 грудщ 2002 р. №

330, зарекрmний уМн'кхлiУкр1шо4бкрш2003р.за№179„5m

Еhказ ШС Укрm

дфжавнi будiвельнi норми. Захист вiд
Iюягежi. Пожежm безпеm об'сктiвбудiвншпmдфжаыhбудiвельнiнфмиПожежнабезпекаоб'€ыiвбудiвншгIва

Наказ Мiнiстфства обфони

уф`ни

вiд 9 жонгня 2m6 р. № 653,
3ареФтроmнIй у МiнЬстi
вiд 14 листопада 20] 3 р. №
77 1 , зарсютрова[шй у

Мiн'кхh УкрiЕш 22
лнстопада 2013 р. за №1988/24520

Наказ держатомрегулювашя,

шс

вiд 17 трвш 2004 р. №

Гhюз дФжбуду УкраIниIЬmзкргiоцуУкраiнн

вiд о3 1рудш
2002 р. № 88

87/2 1 1, зареФтроmний уМiн'юелiУкра1.ш10червня2004р.за№720/9319

вiд 31 жошш 2016 р.

№287

дНВ.1.1-7:2016

дБНВ.1.24-2006

вiд о6 серпш 2002 р. №
186, зареФтроЕаний уМiн'кхhУкра1ш29серш2002р,за№708/6996

наLзамiнr
3,13

73Л}2/64/122.

Украiни о2 листоmда 2006р.за№1180/13054

будiвнщIва щодо пожежноi m техноюшоi
безпеш
3.11

вiд 27 бфезня 2001 р. №

зареестроmlшй у Мiн'юстiУф-ни1Оквiтш2001р,за№326/5517

радiацiйноI " хiмiчноi обстановки

3.8

вiд 15 серпш 2007 р. №

Ш'кхh Укрiш о3

тер-рiях
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№ 272, зарокрmний у
М'mтi Укрi.ни о 1
jююю 2002 р. за №95/6383вiд1Оквiты2017р.№ 301

об'-х
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за № 785/12659
вiд о3 грудш 2001 р.

дфжавнi будiвельнi норми. 1нженерноmхнiчIh заходи цшiльною захис'ту(щiльноiоборони)

Шmз Мiнбуду Украiни

Правипа пожежно.i безпеки в

На" МнаIрополiпш,

агропромисловому комшексi

від о4 серпы 2006 р. №
274

шс

вiд о4 грудш 2006 р.
№ 73 0Л70, зареесі1роваш"уМiн'юстіУкраi.ни05квi"2007р.за№З13/13580

Наmз ШС Украjш

вiд 23 лююю 2ОО6 р. № 98,

пно

Мегодиm iден"фimlЬi потенцiйно

3.16

дБН В.2.5-56:2014

деряmвнi будiвегіьнi норми Украі-". Снс'mm
пгхуIипозю»шого захногу

Наказ Мiнрсгіону Украі-ни

вiд 13 шmтф 2014 р.

з.17

дБН В.224-97

дер2кавнi будiвеjlьнi норАпі Украiни. БудинюI та

Наказ дкр2mммiстобудуванш

№ З 12, шннi з о1.07.2015р
вiц 27.06.96 р. №117 m шсденi

спорудн дігмчих дошкiльних з&к]шдiв.

укра.-ни

в дію наказом №136 вiд06.08.97|э.301.01.1998р

Наназ Мilhсггерства реhональною
розвитку m будiвнщтва Украiни

вiд 27 чфвш 2008 р. №
269, чшний з о 1 січш

3.15

небсзпшних об'hв

3.18

дСТУ Б В.2.5-38:2008

Шцiоналышй сmндарг Укра1Iш 1Ешенфне
обладнашя будшкiв i спфуд. Ула11гIування

з.19

дБНВ.2.5-742013

дер]mвнI будiвельнi норми Украі-Fін.

блисtсаыозахисгу будiвель i споруд

3.20
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дБН В.2.5-28-2006

ПрфIzm улашкрння
електтюустановок

Водопостачанш. Зовнiішi мережi m споруди,
Сkжовнi положення п|]оекгування
дфжавнi будiвеjъIh норми УкраНпі, 11шэенерне
обладнання будинкiв i споруд. Прffфщіе i штучнс

фIтлсш

зареестрований у Мiн`юстiУкраiни20березня2006р.за№286/12160

2009 р.

Наказ Мiнiсгерсmа реhошj"ою
розвитку, будiвництm m жигловокомyнаjіьного господарс`Iва Укр"-ни
Наказ Мiнiсгt\фс'гва будiвніщгm,
&рхiтектури та яmjюво-комунаjlьною

вiд о8 юi"я 2013 р. № ] 3З,
чиннm з о1 сiчш 2014 р.
вiд 15 травш 2006 р. № і68,

чиншdi з о1 )ювтш 20% р.

юсподарсIва УщiшI

Правит]а улашIуmння елеісгроусmново.L Г7іава 1 .7

Наказ Мiнiстерсmа пашіва m

Зазсмлення t за"снi заходи елеттро6езпсm

е1іергс"ки У"iш

вiд 28 сергшя 2006 р. J\ЫО5

