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ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕКТОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬКШ ОБЛАСТ1
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л (СОлонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)
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3, смт. Солоне,
обл., 52400, тел.:{05б69) 2-1643

Акт№4/
смадений за результатами проведення плановоГ (позаплановоD перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки
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або реестрацiйпй нокр облiково1. ккр" гшатЁа податкiв фiзичноi. особи - пiдкри€мщ, або сфiя та
нрмф паспорта (щ фiзшЁ осiб, якi через сво1. релiгiйнi переконання в устаповленоку поряку
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(мiсцезнаходження/мiсце прожЕшання субекm юсподарювання, номер телфону, фахсу та адроса елекцюшоI 1юшти)

Пфевiрено iб]lд±вля за адресою: днiпDопетDовська облаёть. .С6`л.оLянё:iЁ;Бi--ЬГйБ-i.:-ё:.`Башмачка. вvл.

ького
(на- обIекm перевiрки (об'€кгiв), а,юеса (ащ>еси) розташушня)

СтуIhнь рюику суб'€кта господарюва1шя з урахуваIшmt значешя[ крийитного ризику вiд 1роваджеЁ
господарськоi. дiяльностi у сфкрi техногешо1. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФОрмацiя про IIроведення пеlіевi рки.
Розпорядчi документи щодо здiйснювано.і. перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiркипланова;/позапланова.

Наказ вiд «12» квiтш 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНСУкраі.ниуднiпропе,Iровськiйобjl.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червня 2018р. № 4О
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данi про остаIшIО перевiрку:

Планова

/ не було взагалi

Позашанова

П не було взагалi
/ була у перiод з о6.11.2017р. по 10.11.2017р.

Ан перевiрки вiд 10.11.2017 р . №50
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пЕрЕл1к 11итАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
виконаний П, не виконанIй /
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11итання, що пiдлягають перевiрцi
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Частина 1. Забезпечення пожежноТ безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.]. безпеки
1.1

Шявнiсть на об'ектj розпорядчих документiв " iнформацiйш покажчикiв з
гшmнь пожежноi безпеки

1.2

На підприсмствi створено СПБ

1.3

1.4

Ш пiдкри"сrгвi створено добровiльну пожежну охфону m утворено пожежнорятуmльнй пiдроздiл
Забезпечены вивчешя кравил пожежноi безпеIш m проведенш виховно1
ро6оти, спрямованоi на запобimнш пожежам

+

протипожежного режиму

+

пvнкI' 14 оозпLш 11 ППБУ

+

пvнкт 12 Dознiлv 11 ППБУ

+

2. У будiвнIщтвi та на вI[робництвi застосовуються матерiаj[и т

речовIIни з визначенIIмI[ показниками щодо пожежIю.і. небезпеки
З. Забезпечено дотримання працiвниmми об'€]гга встановленого

ЩYЕКЁ, 10 Dо3лiлv П ППБУ

пvlжти 17 -19 Dозпiлv 1I ППБУ

1щ 9 роздiлу П ППБУ

+

+

п\rнкт 1 1 Dозпiлv П 1ПТБУ

4. Наявнiсть декларацГі. вiдповiдностi матерiа.іьно-технiчно.I. бази

суб'€кта господарювання вI"огам законодавства з питань
пожежно.]. безпеки
5. Проведено iнструIггажi та проходжеIIня навчання з питан
пожежн о.і. безпеки
6. Забезпечено протI]пожежннй стан утрI"ання територіi
7.

Забезпечено

протипожежний

стан

утримаI[ня

+

виходiв

шI!Екр!Ji J±, 2Qрg±дiш!II

ппБу

+

пvнкти 1.1 -1.21 I`jlави 1 Dозпijlv

+

будiвс.г[ь

прIIмiщень та споруд
8. Забезпечено про"пожежний стан утрі[мання шjlяхiв евакуацfі. i

щ±===!L2, 4, 5 статh 57 кнзу

111 ппБу
пvнкти 2.1 -2.221`лави 2 Dознiл`'

+

nI гп1Бу
п`'нкти 2.23 -2.37 глави 2

+

mзпlлv п1 1п1Бу

. Стан утрі[мання iнженерного обі1аднання
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Електроусmновш

(можливiсть

ix

застосуваIшя,

монгаж,

наладка

та

Сиоюми ошленш та тепловi мфежi вiдповiдають протш1ожежшм вимо1"
с`mндартiв, будiвельшх норм m iших нфматившх актiв
Системи Еюнтиляцii i кондицiонувашя повiтря вiдповiдаютъ 1тротшожежним

в"о1" норм

Газове облашанш вiдцовiда€ 11ротипожежним вимог" норм
Системи каналiзацii m смiттсщдалення вiддовiдаютъ та екс1шуатуються

вiддовiдщо до вимог протш1Ожежшх норм

п`'1жти 1. ] - 1.24 гjіави 1 nозпілv

+

експгIуатацiя) вiдповiдаю'Iъ вимошм нормапвшх документiв

IV п1шу

+

пVшги 2,1 - 2` J 8 глави 2 Dозшлv

+

пvнкти 2.18 -2.27 глави 2

Iv 1пп5у
mзлшv IV ппБу
пvнкти 4.1 - 4,4 глави 4 ttозпілvIV1ш)у

+

пvlши 3.1 -3.5 г.чави 3 Dозпiлv

+

Iv пшу

10. Наявнiсть та утримання автоматичних сіIстем протI]пожежного захисту, засобiв зв'язку
Будiвлi, примiщешя m спфуди обmднані автоматичними системами
щютипожежного захис'гу (сис"`mш пожежноi сипшIiзацii, ав'г\оматшшыи
10.1

системаьш пожежоmсiЕшя, системами оповiщешя Ipo 1южежу та украЕшiны
еЕmкуюmшям людей, системами протид"ного захисту, систе
центр8лізованою пожежною спостфеження) (длi - АСПЗ), засобами зв'язку

пvшти 1.1 -1.6 глави 1 г>озлiлv

+

V ш1Бу

вiдповiдно до чишж нфмативно-правових аIhв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiдцовiдю до вимог нормативно-правових аI"в.

пvЕшг 1.4 глави 1 oозлілv V1шу

+

11. Наявнiсть та утрI"ання систем протипожежного водопостачання
11.1

11.2

Системи зов1пшнього протшожежною водо11остачанш, насоснi оmщij
вiдIювiдаютъ m експлуатуютъся вiдповiдно до 1ротипожежних в"ог
Улашуванш та утриманЕ1я внутрiшшого прфшожежного водогону, кiлькiстъ
вводв у будiвлю, ви1рати води m внутрiшнс пожежоmсiнш m кiлькiстъ
с'1румIш вiд пожежних кранів вiдповiдас вш`юmм будiве7Iьних норм

12. Наявнiстъ та утримання пiдроздiлiв добровiльно.Ь вiдомчо.і. т
мiсцево.I. пожежно.]. ОЕорони, пожежIIо.і. теxнiки та первIIнни
засобi в пожежогасiння
13. дотримання вимог пожежно.1. безпекн пiд час збіIрання,
переробкн та зберiганIIя зерновш i грубш кормiв

+

щ[±щq!±2l 2.3 глави 2 Dозділv V

+

пvlшг 2.2 г`т1ави 2 гtозлілv V11нБу

гп1Бу

пvшт 7 о здіjl`' I ц}!ЕЕцJ2РQзд±щ[jl,пшm3.1-3.26г.чави3DозпijгvVППБУ.с"h61-63К11ЗУ

+
пvшгги 8.1.1 -8.5.18

+

НАПБ В.01.057-2006/200

14. дотрI"ання вимог пожежноТ безпеки пщ час проведення
вогневнх, фарбувальнш та будiвельно-мо]пажнш робiт
14.1

14.2

14.3

14.4

ове будiвшцIво, реконс'Iрукцiя, пфефнащешя, рес"врацiя " капi"льшИ
ремонг примiщень, будишiв, споруд здiйснюються на пiдсmвi кроеюно1
докуменmцil-, яка затверджеm у встановленому порядку
Заходи пожежно1. безпеш при пiдготовцi та IIроведеннi зварювальних та ilших

югневих робiт вiддовiдають вимоmм норматившх документiв
Заходи пожсжноi безпеки 11ри пiдготовId m проведеннi фарбуваjlьшх робiт

вiдlювiдаю'Iъ вимоmм норматmних докумеIггiв
Заходи пожежноi безпеки при пiдготовцi та проведешh робог з мастшами,

клеями m ilшmш подiбшпш юрючими речовшами й матфiалами вiдповiдають
вимоmм норматившх докумешiв
Заходи пожежноi безпеки при Ihдготовцi " кроведеIшi будiвельно-моЕmжшх

робiт відповідають вимоmм нФмативних докуменпв

tюзлiл VII ППБУ

+

+

ТгVнкт 21 Dозніmг 11 ПIIБУ
пvlштI 1. і - 1.5 1`]1ави 1 Dозлiл`J

+

vn ппБу
пvнкти 2.1 -2.28 глави 2 тюзпілv

+

vll 1шу

пvшгги З.1 -3.9 глави 3 DозпiлvvnппБу

+

mrнкти 4.1 - 4.48 глави 4 оозлілv

+

vll гпшу

Заходи пожежноi безпени у крфmнiй документацii. щодо застосування
пожежно-технiчноI класифiкацiI вiдповiдаю'Iъ вимоmм норматившх

пужг 2 частшп1 пФшоi.

дохумен"

пу-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 /mчиннiсть`назамiнvдодаткиА,Б,В, Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

статгi 67 КЦЗУ,

+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй докумешацi.l щодо обмежешя
пошкрешя пожежi мiж будщIками вiдIовiдають вимоmм нормативних
документiв

пушг 2 частIш1 першоi.
статгi 67 КЦЗУ,

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 ативч-сть\назамiнvпуЁ5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроеmlій докумешацi.I щодо обмежеЕшя
пошкреЕшя пожежi в будIнках вiдповiдають вимоmм нормативних

пуш1` 2 частини пфшоi.
статгi 67 КЦЗУ,

до"еЕгпв

пун" 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (mативч-сть\назамiнvпужги6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1 безпеюI у кроектнiй документацii. щодо забезпечены

безпечноi

еmкуацii

людей

вiдповiдають

вимотам

пункт

норматившх

2

час.гини

пкршо1.

статгi 67 КЦЗУ,

докумеЕпів

пу1-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 /ыDативиннiсть`назамiнvпунк1и7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.4

пункг 2 часгини пфшоі.

Заходи пожежноi. безпеки у проектнiй докуменгацil щодо забезпеченш
mсiння пожежi та проЕюденш пожежно-рятувальш[ робiт вiддовiдають

статh 67 КЦЗУ,

вимоmм нормативних документiв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 (втDч-сть\назамimпункш8.1-8.18дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.5

пункг 2 час'гини пфшоi

Заходи пожежноf безпеки у проектнiй докумеЕггацii. щодо основних
iнженерно-технitшх засобiв захисту вiд пожежi віддовiдаю'Iъ вимогам

статгi 67 КЦЗУ,

нормапшншс докуменпв

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамiшпункш9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенноТ безпеки та захисту
• ,,

,

, L,

насе,гIення і територіи в1д надзвичаиних ситуац1и

пуЁ 1 - 4 Пфелiкуоб'екгiв,щоналеmтьсуб'екгамгосподарюван я,1крсхэктуЁjЁздiйснюетьсязурахуван ямвимогiнженерно-технiчнихаходiвщiльногозахисщ,~№6,

1. Виконання внмог iнженерно-тешiчнш заzодiв на об'€кгаь
проектування якш здiйснюсгься з урахуванням інженернотеЕнiчнш заzОдiв цивhьного захIIс`ту

+

пiдпуш 1.9 дБН В.1.2-4-2006

пу- 3 пфядкуiдешифiкацii.таоблiкуоб'ектiвпiдвищеноiнебезпеящПКМУ№956

2. Проведено iz[ен"фilсацiю об'€кга пiдвищено.I. небезпекн

+

nym 9 часш1и першоi.статгi20КЦЗУ,ПорядокекларуЕюЁбезпешоб'hвпiдвшцепо.і.небезпек1ьПКМУ№956

3. Здiйснено декларуваIіня безпеки об'€кгiв пiдвищеноТ небезпеки

+

пушг 1 Пфцдку Iроведеншобов'язковогос`1рахуваныIщiльноi

4. Провед€но обов'язкового стракування цивhьноf
вiдповiдальностi суб'сктiв гост[одарювання

+

пуш 1О частrш пфшоiстатh20,пункг2час'ппш

5. Розроблено пjlанiв локалiзацГ]. та лiквiдацiГ нас.гIiдкiв аварiй на

об'€кгах пjдвищено.]. небезпеки

+

пфшоi. статh 130КЦЗУ,стапя11ЗУ № 2245

гкр 2 ча- пфшоiстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щж1и4.3,4.6ПТБ

6. Забезпсчено працiвникiв об'скт.а засобамн коjтек"вf[Ого та
iндивiдуального зашсту

7. Розмiщено iнформацiю про заЕоди безпекI[ та вiдповiдну
поведiнку I[аселення у разi виI[IIкнення авар]i

вiдповiдаTIьнос'гi, ПКМУ №1788,пунш4.9.5птБ

+

пу1ш 3 частЁ першо.і.

+

статгi 20 КЦЗУ

пуш 4 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,частша 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш загодiв

+

пуню 5 часЁ першо1статгi20,стат1`я26КЦЗУ,пуIш3ПКМУNg787

9. Створено об'сIгговi формування цивhьного захнсту та необгiдну
я -Ix Функцiонування матерiальI[огтехнiчну базу, забезпечено

+

готовнiс.Iъ такш формувань до дiй за призначенI[ям

пункI` 6 часЁ пкршоiсI`атгi20КЦЗУ,додаток 1 доМе.юдIши1рошозувашя

10. Створено дIIспетчерську службу на об'скт'i пiщвищеноТ
I]ебезпекн

+

пуЁ 8 частЕш першоIстатгi20КЦЗУ,стаття40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цнвi.[ьного захI[сту, у

тому чнслі правилам техногенноi безпеки

+

кцзу, гпсму№443,ПКМУ № 444
пунm 1 1 частиш пкршоiс`гатгi20КЦЗУ,пункти5, 6ПкрядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'сктовi тренуваіIня i навчання з пнтань
цивhьного захI[сту

+

навчаны населенш дiям унадзвичайЁситуацiях,ПКМУNQ444

1З. Забезпечення аварiйноьрятувального обелуговування суб'сmiв

господарюваіIня

пуню 12 частиш1 першо1.
+

статгi 20га стапн 133 КЦЗУ

сга.пя 32, щrнкпI 15, ічастинипфшоiстатгi20КЦЗУ,наказМНС№653,пункг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотрнманm внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утрI"ання, облiку, внкористанIIя та

+

рекоIIструкц]I захисних споруд цившьного захисту

(вmаш чиннiсть`назамiнvПКМУNg 138
пушг 18 час'Iши Iкршоiстатh20КЦЗУ,стат я98кцзу,абзацшостIйпунк1у4Пощдкрістворен яiвикорис'mшяма.Iкрiаjшрезервівдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичайниситуацiйтехноген огоi

15. Створено об'скговий матерiаjтьний резерв дj]я запобjгання та
iквiдац]i насітiдкiв надзвичайнш ситуацiй

+

1ркродною хкраккру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(втDативчинhсть`назамінvабз

етвертIй цунк1у 3 Пощдкустворенняmвшюристаннямакрiальшzхрезфвiвдлязапобiг`ашIяiлiквiдацiінаслiдкiвнадзвичай1их

ситуацiй ПКМУ 775

1б. Впроваджено m об'сктi пiдвищено.]. небезпекн автоматизованщ
систем раннього вIIявjlення надзвичайних ситуацiй та снстем
Оповjщення та забезпечено "ш праI[ездатнiqъ
17. Забезпечено вI1конання внмог зако11одавс" щодо оEороIIиштгялюдейнаводнихоб'сктаг

стапя 53 КЦЗУ
+

nym 1 . 1 Правш онорошжгггялюдейнаводшпLобmах
+

«таю
«нi»

«ш»
«нп»

ПОясненш.дочозначень,внкористанихуперелiкупитань

- так, виконано, до1римано, відlювідаg приtуIн€;
- нi, не виконаю, не доIримано, не вiдповiда€, вiцсутн€;

-невимагастьсявiдсуб'скmгосподарювання(фiзичноi.особи-hдIриемщ)/об'mа,щопфевiряетъся;
- не перевiрялося на суб'екгi господарюваIшя Ф фiзшноi. особи -пiдкриемця)/ об'екгi.

ОПИС ВИЯRJIЕШz ПОРУШЕНЬ

НОрмативно-правовий акг,
ВИМОГИ ЯКОГО ПОРУШеНО

Ngз/п

реквiзитн

норми

(пункг'

ста")

позначення

детаjтьний опнс виявленого порушення

нормативноправового

аша

КОМУНАЛЬНИй ЗАКЛАд ОСВ1ТИ

<€АшмАчАнсысА сзш 1-ш

роздiл 111.,п.
2.5; п.6.23

ступЕн1в»Невиконанообробляшя засобами
1ш1Бу
дБн в.1.1 7:2016

1.

в огнез ахисту
дер ев ' яних
елемеIпiв
гор1щних покриттiв будiвлi, а Саме: «tУ
будинкс", крiм будшкiв V ступеня
вогнестiйкостi ,
дерев 'янi
елементи

горищних покрuттiв повuннi оброблятися
засобами вогнезс"uсту, якi забезпечують I
г2р±!р2!±gзінезс"исно.tефективностi».Кабiнетизакщдуневповнiй мiрi
роздiл VI,

1ш1Бу

п. 8, додаток по закладам
2

освiтиш1Бу,бЕзI-дJIя

забезпечено

первшними

засобами

пожежогасiшIя, а саме: « ус7. буэ7.6лj. зсrjслсzэ7.6

та установ

мають

бути забезпеченi

первинними засобами пожежогасiння:
вогнегаснuкамu, ящиками з пiском, бочксши

2.

з

водою,

покрuвсUіами

з

негорючого

теплоiзоляцiйного матерiсuіу, пожежнши
вiдрамu, совков:имu лопатами, iншuм
пцg2!2!сежнuмiнструментом».

Будiвлю не обладнано системою
протшожежного захисту (системою

роздiл V п.
1.2роздiлVI п. 6

пожежноi. сигналiзацi.і., системою
3.

ЕшFЕшзmщьта

устшmсш-афilиучщ
заIвq)дщф

передавання пожежних сповiщень,
системою оповiщеIшя щ]о пожежу), а саме:
Будuнкu, прuмiщення та споруди повuннi
обладнуватися системами
протипожежного захисту вiдповiдно до
дБН В.2.5-56:2014 «Сuстемu

протипожежн ого захисту ».

мihсюilиiшукиуф15.08.2016Ng974,овМihсгчхлвiIф'ущй08вqЁ2016р.заNg12 9V29359

п.7.2. таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.

4.5.6.

«Б-1»

(далi - 1шупозакладамосвiти)дБнв.2.5-56:2014

розд1л Iv п.1.6.РоздiлVп.1.2.

1пшу

Не вжонано з'€днання жил елеккричЁ
проводiв паянням, опресуванням або
затискачами в коридорах та в дигячи
1рупах будiвлi дошкiльного навчального
за"адуэ

а, саме.. З'€днання, вiдгсUіуження

та окiнцювання жил проводiв i кабелiв

мають

здiйснюватися

опресування,

за

зварювання,

допомогою

псU"ня

або

затuскачiв.

шупо

Будiвля не обладнана системою оповiщення

56:2014

протипожежного зс"uсту вiдповiдно до

1п1Бу

роздiл VI,
1ро пожежу та управлiння евакуюваЕшям
п.6
закладам освiти пюдеЩ а, саме.. «Будuнки, прuмiщення та
п.5.1;додаток
споруди повuннi обладнуватися системсLми
дБн в.2.5Б, табл. Б1, п.

5.1роздiл шп.2.22.

дБН

пгшу

В.2.5-56:2014

«Системu

П9Р9Рlі!РРОжежногозахисту».

Будiвjпо

не

забезпечено

адрес]Ешм

вказiвншом як1й встановлюыься на фасадi
будiвлi або iнших в1щних мiсIщ з
освiтлеIшям у темний час доби, а саме:

«Будшш та iншi об'€ктu мають бути
забезпеченi адресними вказiвникамu (назва

вулuцi, номер будшку), встановленими на

фасад" будiвель або iншш виднш мiсщ i

7.

ст..20

кодекс
ЦИВ1ЛЬНОГОзахистуукра`пш

освітлюваними у тем]+uй час добu».
Працiвшши об'скту не забезпеченi засобами
iндивiдуального захисту.

«порядок
забезпечення

населення i
ОСОбОВОГО

складу

п.4.3.

невоснiзованик
формувань
засобами
радiацiйного
та хiмiчного
захисту»,

затверджений

Постановою
кабмiну
укра1'- вiд
19.08.2002

Ngl200

«Правила
техногенно1.
безпеки у
сферi

Iщiльного
захисту на

пiдкри€мствак,
в органiзацiях,
установах та

на
небезпечни

1яЕх» . ' .

Перелiк питань щодо здiйснешя контролю за дi"и (бездiяльнiстю) посадовш осiб,
уповноважешIх на здiйснеIшя перевiрш
(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
Jчg

з/п

ПIпання, що пiдлягаIоть контро.шо з боку суб'скта

господарювання

так

нi

Про кроведення шаново1 пфевiрки суб'ск'm юсподзрювашя письмово

1

попереджено не менше нiж за 10 календарних днiв до i-I початку
Посвiдчення на Iроведрння пфевiрки та сTкужбовi посвiдчеш, що

2

засвiдчrютъ осiб, що I1роводятъ пфевiрку, кред'явлено

5

нп
L/

НОрмативне
обг`рунтувашя
частина четвеDm статh 5 ЗУ
вiд о5 квiтня 2007 D. N 877

частина п'ята статтi 7 gЕщ

V

10 ЗУ вiд о5 квiтш 2007 D. N877

Копiю посвiдtlешя на перевiрку Еmдщо

чаmпIа п'ята стат" 7 абза1щтретiй"шос"sвашijQLЗ±Iвiно5юiтня2007D`N877
V,

3

4

нв

Пегхзд початком здiйсненш перевiрки особащ що здiйсшоютъ
пфевiрку внесено зашс Ipo пфевiрку до вiшовiдIою журналу
суб'€m юсподарюmшя (за його шявносIi)
Шд час позашановоi пкрвiрки з'ясовувалися лше тi mlанш,
необхіднiсть перевiрки яких стала пiдс`mвою для .і-1 здiйсненш, У

посвідченнi m здiйсненш позашановоi пфевiрки зазначено пmння,
що € mдставою дпя здiйсненш "коГ перевiрки

частшIа шзанапIшm статп 4ЗУвiло5квiтня2007D.N877

/

U,

частиIm 1Iеюша с"тп 6 ЗУ вiп
05 квiты 2007 tt. N 877

Пояснення,зауваженняабозапереченнящодопроведеноГперевiрки

гп ерев1ркиОписпояснень,зауваженьабозаперечень

JYeз/гI

|I

IIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

I

Цейmпкрвiршсшаденоудвохкрнмiрнmходшз-вруm-крiвнику(власнику)суб'€mI"подарюmшабоуповноmженiй"особj,адрушй-залшаmqворmЫдСНСУкраiни,псюадэвiособняююздiйсюышзахіддфжавноюнаI"ду(кошроіпо).

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi
Посадовi особи орmну дСНС УкраШи:
Головн1й iнспектор Сологшського РС
ГУ дСНС УкраШ1 у днiпропе.Iровськiй областi

±±аЁшJш!щ!цщщiдЕ::g:g;а=щПо€адовiтаіабоуповновженiособисуб'сЕпагосподарIовання,iншiособи,присутнiпiдчасздiйснеЕшзаходу:

4G144

Zс-сJссi>€
(крiзвище, iм'я m побатьювi)

Прнмiрник цього жга перевiрки отримано «L2L5?>

2018р.:

L,сскр-

z%G%4jр`

(посф)

± /Y_,з

(крiзвще, iм'я та побаъювi)

Вiдмiткапровi"овупiдрисання/отр"ашя(необхiдIепiдкреслши)посадовЁта/абоупов1юважешш
особамисуб'сктагосподкрюваIшцьогоак1апфевiрки
П|]нмhтсяL У вшадкрr mявностi в актi вiдомостей. що с"новт1ятъ службощr або державну
mсмЕшцо, йому може бути 11рисвосновiдповiдний Iриф
секрgшостi або обмеженш доступу.

Jчgз/пА1

пЕрЕл1к
нормативноLправових
акгiв
та
нормативних
г
--`-----JL.vгіт.-і пDпJгіJ` документiв
дUhyмt;нJ JJI}вiдповiд
J}JдПОВIдНО до ЯКИХ
скл енопе елiкпнтаньщодНазвнормативно-проаво гаш по
р ведення перев1ркиЗатверджено
ПозначенняIIормативно-правовогоаюа
вид нормативнодата та номер
правового акта таназmоргану3
нормативно1

Зяювн Уюm

1.11.2

ди дфжавного mг"ду(кон1ролю)усферiюсподарсько1дiяльносh»КодексцивiльногозахиУ.

к1ру
1.3

правового акта4

2

зу № 2245

сту кр1ш«Про б'ытипiдщеноiнебезпеш»

Закон Укріш

вiд о5 квiтня 2007 р.Ng877-v

кодекс

вiд о2 жоmня 2012 р.№5403-VI

Закон Украiш

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-1п

],42

зу № 1 5/98

|:Ё::ел:ТЫдвшшуiоmзуючоюп

| Закон Украі-ш

оNmmвн Кабiп€щг Мjнiсті]Iв УфяЁш
qРЯдОХ іде1гГИфШаЩі " ОбЛіку О6 cmBпiфщеноIнебезпешкiI
Посганова Кабiнеггу Мнiстрiвукрiш

2_12.2

1-№306гпсw№5

риIер , за якими ощнюетъся стушньризикувiдпроmджешяюспофрськоiдiяльностi"визmчасIъQяпфiодичнiстъздiйснешяп]1ановихзаходiвдержавногонагшду(ношра7по)усферiтехноген оi"пожсжноiбезпештшове

Постанова Кабінету Мiнiстрiв

украI-

2.3

псшожешя про відомчу пожежI]уохкрнуп

ПосmноmКабiнегуМнiстрiв

украi-

2.4

шсw№564ш"№1788г-№1200

qрядокфунщонуваш добровшьноіIюжешоi хор ниПорщокiправилапроведеЁоб в'язювоюсгfкр7ваFіш фіjыIоiв дгтовiщішг остiсуб|dhгфtюд8рюван яmшкоду,я1само] оебуп]заподiянатіо7Ёхmмиmаваріяминаобt€вmхпiдвищсноi ебезпеки,вк7ючаючипожежовибухонебезпечнiоб'mи"об'скщгосподарськадiяльнiсг ъmжихможеI ризвс "доаварiйенол гiчноюiсанimрно€пiдемiQпогiчноюхаракруп6ез

2.5

2.7

qрядохза печен я насе]1ешя іпраIЬвникiвформувашmспецiшiзоmншсщгжбцивiльногозахистузасобамиiншвiдуальногозаішсту,при]1адашрадiацiйноi.mхiмiчноi.розвiдки,доз"кршногоiхiмiчногоЁонгрQ]юп'об,.

ГПСМУ № 1 2 1 4

(вгmтm чиннiсm`

вiд 1 1 лш1ш2002р.№956

вiд 29 лютого 2012 р. №
306

вiд о9 сiчш
2014 р. № 5

Пооганова Кабiнсггу Мiнiстрiвукт"-ш

вiд 17 J-2013р.№564

Псх"нова Кабiшгу Мнiскрiв

вiд 16 J-mф

укрiни

2.6

|;`gді]54юСj:вШр1998р.

Посmнова Кабiнегу Мiнiстрiв

2002 р. № 1788

вiд 19 серпш

укрiни

2002 р. № 1200

Пос'mноm Кабiнету Мiнiс.грiвукраiниПостановаКабiшIуМнiстрiв

вiд о4 сфпы2000р.№1214вiд26жошш

укрпш

2016 р. № 763

орядок сIворенш і винористаIшматерiапьшхрезервiвдшзапобiганш,mквідацiі-Еюдзвmайшхситуацiйтехногсн оюiкркродноп иракрута jxmGлiдкiвПорядокстворенш"вшорнстаншматкрiаjlьшхрезервiвдгшзапобiгаш iлimiфцiГшслiдкiвнадзвичайшхсигуацiйп

ПосIаноm Кабiнс.Iу Мiнiстрiвукра1'-Пос"ноmКабiнетуМiнiстрiвукраiш

вiд 29 бgрезш 2001 р. №308вiд30вкрш2015р.№775

Qрядок підюговки до дiй за призшчешморганiвуправ]IiншmсипцивiльногозашоIуПщдокздiйснен янавчанняmелIешядi"унадзвиtlайнихсиIуацiяхп

Посmноm Кабінегу Мiнiстрiвукраiш

вiд 26 чфвш2013р.№443

Посmноm Кабінgгу Шстрiвукра-1ш

вiд 26 червm2013р.№444

Пос"нова Кабшегу Мiнiстрiвукраi'ш

від о9 жоЕп`ы2013р.№787

Пос"нова КабінеIу Мiнiстрiвукраi-ПостаноmКабiнегуМiнiскрiв

вiд 25 бЕрсшя2009р.№253вiд10бкрня

украi-

2017 р. № 138

Посmнон Кабінету Мiнiс'Iрiвукфi'Еш

вiд о9 сiчш2014р.№11

Посmнова КабiнеIу Мilhстрiвущ-

вiд о9 сiчш2о]4р.№6

крJш сЕmв " окремих тсриI`орiй, янпiдляmюгъпостiйномуmоб в'язков кунаюговiрнiй®новiо6слуювуmншодqржавним аЕкрiйно-ря'гувальним сJIужб"иПрозатверджешяперелiкусуб'снгiвгmподарюmЕшя,галузей"окремихтсриторiй,якiп дгIяmютьпо Iiйномуmо6ов'яжов муаварiйно-рятуmльнокуобсг уювуmншонадог вiрнiйфновiп

ЕЁпкw№7631-№308

2.8

/Е"ш чиннiсть`

ЕLзамЁ-№7751-№443

2.9
2.10

1-№444п"№787ГПСМУ№253(в"тшчин iсm`ЕвJЁмiщ-№138шсму№11

2.11

фядок у1вфеЕпш, завфнш m фунщі формуmньцивiльногозахисг уПорядоквиRорис"ш захисIшспорудщiльноюзахисту(Iфjльноiоборош) дшюсподарськmькультуршхта1юбутовипотребПорядокстворенш,утр"аш фонду

2.]2

захнсни споруд щшіjшного захисту таыденняйогооблiкуПоложешпросдщудфжавнусистемущшijшоюзахиступ
2.13

2.14

-№6ГПСw№729

2.15

ро затвфджешш персліку об ев[тів, щошлежатъсуб'екmмюсподарюmнш,щюентувашяшхздiйснюетъсазурахуmшямвимогіщенерно-тенIiтЁзаходiвцЕшiльноюзахис`гуп

щдок фmшзащі та Iроведення
щюфесiйноі підютовш, шдвщеншквалiфiкацii'основнипрацiвникiвкрофесiйЁаварiйно-рнтуЕшнислvжбпро

Посrганова Кабiнgгу Мнiстрiв

вiд о2 жоыня

украi-

2013 р. № 729

2.16

пкму№841

за`гвфдження Пфядку проведенняеикуацiiуразiза1розивш1кнен яабовшшеншнадзвиtlайшхситуацiйтехно1снноютаIркродногохаракрупоя

Пос"нова Кабінgгу Мiнiстрiвукрi-

вiд 30 жоыы 2013 р. №841

2.17

ГПСМУ № 440

р док подашя і ре€стращі декларащівiдцовiднфтiматерiшьно-технiчноiбази

Псmаноm Кабіне1у Мiнiстрiвукраiш

вiд о5 червш 2013 р. №440

218

пф№

суб' ша гфпофрюваш внмоmизаюнодавсявазIImньпожсжноiбезпеш
819

Пщдок щюведенш нанчанш ткршноюсшадутафахiвцiв,дiяльнiсгьягшхпов'яза"зфmшзащсюiздiйснешямзахоdвзIштаньIфiльногозахисщ

1ЁБ.03.001-2004(впюmчиннiсть`гп1Бу

ТшIовi норми належностj вогнсmQшпh

вiд о2 юjтш 2004 р. №151,зареФкрmЕШйУМн'"тiУф.ни29квітш2004р.за№554д153

Правша пожежноі безпеки в Украіш

Наmз hфС Украjш

вiд 30 грудш 2014 р. №1417,заIхэфтроmнийуМiн'кхлiУкрi.нио5березш2015р.за№2;52l2іf$ГrГ|

сис" раЕ-ю

вила улаш1ування, експлуаmщі та
технiчною обелутовувашя сисггем рашIього

Шказ ШС Укрm

вiд 15 травш 2006 р. №288,зарефтроmнийуМн'юстiУкраiш05лЁ2006р.заJtg785/12659

вЕnшеЕш
rЕлtmтm чиннiсъ`п

вшшенш mд3вичайних сигуацiй "
1Ьказ ШС Укр-і1шГhказМВСУкрiш

вiд о3 грудш 2001 р.№272,заракрmний уШ'кжhУкрiнио1jютого2002р.за№95/6383

вm улапггуmння

33

34

рави71а охфони жиг ялюjюйнаюднихоб'атахrЕг mтивчин iсть`Ё Jам±Правилаохоронижmялюдейнаводнихоб'с"х

оповiщенш людей у разi ix винишенш
ЩювиIIа охорошz жи1тя людей на водЕшоб'с-хукрi-Цравилаохоронижи1тялюдейнаводшх

об'-хущ-

3.536

птБм

вiд 10 юiтня 2017 р. № 301заресстровашШуМн'юстiукрши04тF-ш2017р.за№566€0434

Правипа техногешоi. безпеки у сферi
щільною захио1у m шдприсмстmх, ворmнiзацiях,ус"ноmхmнанебезпечних

Наказ ШС Ущ"

егод"пкргнозуmш ХНОм

векрсш 2007 р. за №1006/]4273

Меюдm пропюзувашя mсшдFів вшшву
(вшиду) небезпечшх хімічних речовин при
аmріях m промислових об'еmх i транспо]щi

7Зl8;Э./64/12:2.,

зарсфтрований у Мill'юсhУкра.і.ш10шiтш200ір.за№32б/55]7

вiд о6 сфпы 2002 р. №186,зареmтрованийуШ'кхhУкрiш29сершя2002р.за№7гJ8/бг'%

зФm-I

Ею'Iрукщя з кршло1`о

уtщя з триmлою
іmшя засобш
радiацiйною m хiмiшою за2шсrlу

шmзшсущ-

вiд 16 грудш 2002 р. №330,зарефкрmшйуМ'юсгiУкрfнио4бфезы2003р.за№179Л500

нструщ щодо

Imтрукщя щодо утрпмашя захисшх споруд
Iщвi]Iьноi оборонн у крний час

Наmз ШС Унраiш

вiд 9 жоmш 2006 р. № 653,зареестрованийуМн'юстiУкраiнио2jlистоmда2006р.за№1180/13054

Правила Еmданш техшчних умов до

Наказ МiнiстерсIва оборони

вiд 14 листошда 2013 р. №

равша наданнятехнiчнихумовmшрелгуншя шрадiацiйнiampiiнв1

ішенерною з8безпечешя об€кга
будівнщmа щодо пожежно1. m тешоI€нноi

укрi-

безпеки
311

312

вiд 27 бфезш 2001 р. №

Шmз ШС Укрi.ни

у1р"анш захиснихспорудп
з10

Шmз ШС МiшIроmлiтики,
Мiнекономiки, Мiнекологii

Меюдш споелфежень щодо ощширадiацiйноi"хiмiчноiобогановки

етодша спостереженьI

37

з9

вiд 15 серпш 2007 р. №

557, зареестроmнй у№'кжнiУкра1.шо3

терmр1ях

38

вiд 23 жоЕггш 2013 р.№819

Iшпi ноі.матнвно-пDавовi аIпн та норматнв]Ij
до"€птн-шсуFраi-

3
3_]32

Пос'mнова КабiнеIу МiнiстрiвукрiЕш

дБ ..1-7-2002/ЕЁчиннiсть\наJgмiЕI

771,зарекроинийу
Шкхm Украi.ни 22
лисюmд 20] 3 р. за №1988/24520

Пг1ан рсагуиш1я ш радащйIh ampii

Шказ дфжатомре1улювашя,

шс

вiд 17 травш 2004 р. №
87# 1 1 , заЕхютроmlшй уШkхhУкрiш10червш2004р.3а№720/9319

дфжавні будівсльЕп норьш Захист відmжежi.Пожежнабезпенаоб'спiв

Гhказ дфжбуду УщmПш

вiд о3 Iрудня2002р.№88вiд31жоmня 2016 р.№287

будiвЕшщm

1Ъказ Мкргiону УЩни
313

дБНВ.1.1-7:2016нв

дфжавнi будiвельнi нфми.Понсжнабезпенаоб'€Iпiвбудiвнщгва

дБ

дфжавm будівельш нфми. 1нженфно-

.1.24-2006-

техшчш заходи цивільною захисту(щвiльноi.оборони)
в.01.057-20%#00м

314

315

е1одша іден1и ікащі

1шо

Правша пожежноі безпеш в
аIтюпромнаповому комп]Iексi

Меюдща іден1и іка1щ поте
небезпечш об'ектiв

ш- мiнбуду ущmiш

274

НаказhШнагроIюпiтищ

о

вiд о4 сер" 2006 р. №
вiд о4 1рудш 2006 р.

шс

№ 730Л70, зареестрованийуМiн'юстiУкраiни05квiшя2007р.заNs!313/13580

IЬюз ШС Украiни

вiд 23 Jпотою 2006 р. № 98,зарефтрованийуМiн'юстi

