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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦШ У дН1ПРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт№/i7
складений за результатами проведення плановоr (позапланово.1) перевiрКи щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноi та пожежно.і. безпеки

ЕQмунАльнйiЁiАiклАдiЁнF#оЕсь.Ё;ЁтmнmоqL:ilтнIйiЁ2#Uщ.т.цш
ЛАIСТУПЕШО»СОЛОЕНЧ;КшОяIпРюЁLТРЁ[,Ё%Z±,`Шпропёкрвськр
обл.. Солонянський район. село оР1ХОВЕ` ВУЛШ1Я нова. будинок 13

±

iдентифiкацiйний код юридичноi. особи 367605 96
або ре€страIdйшй номер облiково1. картки плат1ша податкiв фiзичноi. особи - пiдпри€мщ, або серiя та
номкр паспорта (дт1я фiзи.пIих осiб, якi чфез сво.і. релiгiйIh пкрекона1шя в установленому порядку

вiдмовишся вiд прийит1`я ре€скрацiйного номера облiково1. ккртки гшатнша податкiв та повiдомшш про
це вiдповiдшй кошроIпоючIй оргаш) днiпDопетDовська область, Солонянськ1й 1эайон, с. Орiхове. вvл.

НОва. бVдинок 13 ".
(мiсцезнаходження/мiсце прож1вання суб'сfсm юсподарювання, номер "ефоку, факсу m адреса елек'IронноI пошги)

Перевiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. Солонянсыс1й район. с. Орiхове. вул.
Нова.1З

.
(наша об'ск.га перевiрюI (об'€ісгiв) адрсса (адрс€и ) розташуванш)

СтуIhнь ризщr суб'€кта господарюваш1я з урахувашим значенш крийнятного рюику вiд проваджеш1я
господарськоi. дiяльностi у сффi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про проведенIIя пеlіевiі]ки:
РОзпоііщi доIgгмен" щодо здiйснювано.і. перевiрIш
Тип здiйснювано.I. перевiрюI
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
/ позапtlанова.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червы 2018р. № 48

Строк проведенш перевiрки
Початок пе|.евiрки

Завершення перевiрки

01

06

2018

08

05

06

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId беруть участь у проведешБ перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраНш або iГ територiашного органу:

С;О#%Ш###%%уСед#§Ёj#:F!:::F:Ж%#%:#нднеяР)"НОТСЛУЖбЦУ.крЦШ
(найменування органу дСНС Украiни)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойко Валерiй Миюлайович
(Iюсада, прiзвIще, iмЬ та гю батьковi)

%:р%кО#±о_ТDdкuЁмУЖАНЁьЖЁо"зОйЖу"о&ЕОвС]ПтОид?{РоЮрВЕвЯс(:бЖZйазПЁЁьКнН8#ЁЕвЧ]НтанОZ#к&оПЁлШЕСМкесЩ.Ь
(посада, крiзвище, iм'я m по батьковi)

ШКОЛА I СТУПЕНЮ » СОЛОНЯНСЬКО1 РАйдЕРЖАдМ1Н1СТРА_Ш1_ КJ"еuь Л.П.
кретi особи:
(посада, крiзвIIще, iм'я та по батьковi)

Планова

данi про останню перевiрку:

/ не було взагалi

Поза1шанова

П не було взагалi
v` була у перiод з 13.11.2017р. по 17.11.2017р.

Аю перевiрки вiд 17.11.2017 р . №71

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

ПЕРЕЛ1К ШТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВ1РКИ
Ngз/п

Пшання, що пiдлягають перевiрцi

так

ш нв нп

НормативнеобгрунтуваЁ

Частина 1. Забезпечення пожежноr безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.]. безпеки
IJ

Наявнiсть на об'жтi розпорядчих документiв " iнффмацiйних покажчшdв з
IIиmнь пожежноi безпени

1.2

На Ihдкрисмстві створено СПБ

+

IIvlшг 14 DозпLш П ППБУ

1.3

На пiдприсмствi створено добровiлыцг пожежку охорону та утвфено 11ожежнорятушьний пiкроздiл

+

пvнкт 12 Dозлiлv П ППБУ

1,4

+

Забезпечення вивчеш1я прави71 пожежноi` безпеки та кроведеЕшя виховно1

пvнкти 2 -8 1О т>оздijп' П П11БУ

+

роботи, скрямоиноi на запобimння пожежам

2. У будiвництвi та на вI]робннцтвi застосовуються матерiали т

пvнкти 17 - 19 Dозні,тIv 111ШТБУ

пуш 9 роздiлу 11 ППБУ

+

речовини з внзначеними показниками щодо пожежно.і. небезпекII
З. Забезпечено дотримання працiвниками об'€кга встановленог
протипожежного режиму

+

ггvнкт 11 Dозлілv П 1ПБУ

4. Наявнiсть деклараці-і. вiдповiдностi матерiаjlьно-технiчно.I. бази

суб'скта господарювання вимогам законодавства з питан
пожежноТ безпеки
5. Проведено iнструктажі та проЕодження навчання з пнтань
пожежно.і. безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територіТ

+

IВ1IЕSЗI!IЕ, JФ, 2BРg±Еiд11II

пvнкти 1.1 -1.21 глави 1 DозніIlvп11пБу

+

9.2

9.3

9.4

9.5

наладка

пvlшти 2 1 -2.22 г,mви 2 Dозніл`'

+

8. Забезпечено про"пожежний стан утрIIмання шляхiв евакуацГI. i
виходiв
. СтаII утримання iнженерного обладнанI[я
Елекгроустановю1 (можливiсть i'х застосуишя, монтаж,
експлуатацiя) вiдIовi дають вимоmм нормативних докумешiв

1шу

+

7. Забезпечено протипожежний стан утриман1Iя будiвельпримiщеньтаспоруд

9.1

Щ±±±±н±±2, 4, 5 ситгi 57 КПЗУ

Iн ппБу
нvнкти 2.23 -2.37 глави 2

+
"

Системи опалены m тепловi мережi вiдповiдають 1ротш1ожежним вимоmм

сmндаргiв, будiвелышх норм m іЁ нормативних аmв
Газове обладнанш вiдповiда€ кро,1ипожежним вимоmм норм

+

истеми юналiзаIhi " смiтгсвцдалення вiдIовiдають m експлуатуються

л`г

IV 1шшу
пvнкти 2.1 -2.18 г.т1ави 2 Dо`зшI`'

+
+

вiдповiдно до вимог щ.отипожеж1шх норм

пvнкти 1,1 -1.24 г,іави 1 Dоз

+

Системи вентиляцii. i кондщiонувашIя повiтря вiдповiдають прошожежшм

в"о" норм

юзhлv Ш ППБУ

Iv п1Бу
пvнкти 2.18 -2.27 глави 2
tЮЗЛ1Л`' IV П1БУ

пvlшти 4,1 - 4.4 г,тави 4 гюздiтгvIV1шБу
пvнкти 3,1 -З.5 глави 3 Dознiл`г

+

IV ппБу

10. Наявнiсть та утримання автоматичнш систем протипожежного захисту, засобiв зв'язку
Будiвлi,
10.1

кримiщешя та

спорудI

обладнанi авгоматичн"и системами

кротипожежною захис'гу (системаьш пожежно1 сигналiзацii., автоматшними
системами пожежогасiFшя, системами оповiщешя про пожежу m упрашiння
евакуюЕmlшям людей, системами 1ротид"ного захисту, системами
цешралiзованого пожежного спостережеIшя) (далi - АСП3), засобами зв'язку

]Nнкі`и 1.1 -1.6 і`.'іави ] Dоз.гlі.т|\

+

v1шу

вiдповiдно до чинних нормативно-цравових аImв
10.2

АСПЗ обслуговуються вiдIIовiдIю до вимог норматIш1ю-Iравових актiв.

пvlшI` 1.4 глави 1 оо3нілv V111ll;Y

+

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1

Системи зовнiшнього 11роти11ожежною водопостачання, насоснi сгашhi.
вiдповiдають та експлуатуються вiдповiдIо до протипожежшх в"ог

+

Улаштуванш та утр"ання внутрiшнього протшожежною водогону, кiлькiсть
11.2

+

вводiв у буд]влю, ви1рати води на внутрiшн€ пожежоmсiння " кiлькiогь
струмIш вiд пожежних кранiв вiдIювiда€ в"omм будiвелыIих норм

12. Наявнiстъ та утрнмання пiдроздiлiв добровhьно.Ь вiдомчо.і. т
мiсцево.]. пожежно.і. охорони, пожежно.і. тешіки та первI[нни
засобiв пожежогасiння
13. дотримання вимог пожежно.і. безпеки пiд час збирання
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

щ[±щщ±2l 2.3 г.т1ави 2 tэозпiлі' V

ппБу

пvшгг 2.2 г.чави 2 Dозпілv V1п1Бу

п\'нкт 7 tэо3шп' I щ±j±±qJ2Р9Здi±!З±jl,Im-нкти3`1-3.26г.іави3Dозшm.VППБУ

+
статп 61 - 63 КНЗУ

+

і"нкти 8.1.1 -8.5.18
ГL1ГБ В.01.057-2006/200

14. дотримання внмог пожежно.і. безпеки пiд час проведення
вогневиЕ, фарбуваіIьнш та будiвельно-моIIтажнш робiт
14.1

14.2

14.3

Нове будiышцIво, реконсIрукцiя, пфесх>mщеIы, рестакрацiя та каIhтальшй
монт щ]имiщень, будинкiв, споруд здiйсшоються на пiдс"вi кроек1`но1
докумен"цil, яка затверджеm у во1аношеному порядку
Заходи пожежноi. безпеки при пiдготовцi " кроведеIшi зварюват1ышх та ilшнх

вогневих робiт вiдIовiдаю'Iъ вимоmм нормапшних документiв
Заходи пожежноI безпеки при пiдютовIЬ m кроведенЕh фарбувалы1их робiт

вiдцовiфю`Iъ вимотам норматшних докумеЕmв

+

пvшгг 21 Dозліл\' П ПJ.ШУ

+

пvнкти 1.1 - 1 `5 глави 1 Dозшm-

+

п`,'нкти 2` 1 -2.28 г.іави 2 тэозjіiлV

+

пvнк'ги З.1 -3.9 г.'1ави 3 Dознijт|`Vn1шу

+

пVнкти 4.1 -4.48 глави 4 Dозніjгv

Заходи пожежноi безпеки 11ри пiдгmовцi та Iроведешh робот з маст1шами,
14.4

клеями m iFшими подiбними горючими речовинами й матерiалами вiдповiдають

гюзm,I VII ппБу

+

Vn ппБу

vп ппБу

вимоmм нормапшних документiв
Заходи пожежно1 бсзпеки 1ри пiдготовIh m проведеннi будiвельно-монтажIшх

робiт вiдповiдаюгъ вимоmм норматшних документiв
8ходн пожежно1. безпеки у кроеmliй докумеIггацii щодо зас`госування

VII ппБу

пункг 2 часгшп1 пфшо1

пожежно-техшчноi шасифiкаПI вiдповiдають вимоmм норматmlшх

статгi 67 КЦЗУ,

докумеЕ1тів

пу- 2.1 - 2.19дБНВ.1.1-7-2002 (Еmативчиннiсть`±ода"иА,Б,в,г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежно.1 безпеки у проектнiй докуменгацil. щодо обмежеFшя

пункг 2 час"ни першо1

пошкреIшя пожежi мiж будш1ками вiдповiдпю'Iъ вимоmм нормативних
докуменгm

статгi 67 КЦЗУ,

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (втDаIивчиннiсть`назамiшпу1жти5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежно1 безпеки у 1Iроект й докуменIацil щодо обмежешя

щгшг

пошщюшя пожежi в буд1шах вiдповiдаютъ вимоIам нормативних

2

час'гиш1

пкршо1

статгi 67 КЦЗУ,

документів

пуЁ 4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (втDатючиннiстъ`назамiЕNпункги6.1-6,45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно'і. безпеки у Iроектнiй документаh.і' щодо забезпечення

безпечноi

еыкуащ1. людей вiдновiдаюъ

пункт

вимоmм нфматившх

2

частини

першоi.

стапi 67 КЦЗУ,
пуr-5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 (втіэатившшсть1назамiнvпушmн7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016

докумен"в
+

14.5.4

Заходи пожежноi безпеки у кроектній докуменmщl. щодо забезпечення
mсінш пожежі та проведеш1я пожежно-рятувалышх робiт вiддовiдають

пункг

2

час'гини

першоi.

статh 67 КЦЗУ,

вимоmм норматmlшх докуменпв

пун" 6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 атmчиннiсть`назамimпу-8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.5

Заходи пожежноi` безпеки у кроекпЁй докумешацii. щодо основшх

пункг 2 частини першо1

iнженерно-технiчIшх засобiв захисту вiд пожежi вiдlювiдають вш`юmм

статгi 67 КЦЗУ,

норматюшIх докуменпв

пунк1и 7.1 - 7.19дБНВ.1.1-7-2002иннiсm\назамimЁ9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14,5.6

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту

населення і територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'€кгiв,щоналежатьсуб'аггамгосподарювашя,

1. Внконання вимог iнженерно-тешiчних заходiв m об'€ктах,
проектування яких здіиснюсться з урахуванням ]нженернотехнiчнш заIодiв ціIвijlьного захисту

прсх3ктуЕаш якиздiйсшосIъсязурахуваннямвимогiнженерно-технiчних"ОдiВЦШiJIЬНОГОзахисту,ПКМУ№6,
+

пiдщrшг 1.9 дБН В.1.24-2006

пуш 3 Порядкуiдешифiкацii.таоблiкуоб'€ктiвпiдвищеноiнебезпекиПКМУNo956

2. Проведено iдентифiкацiю об'с]гг`а пiдвищено.[. небезпекн

+

пуш 9 частши першоi.статгi20КЦЗУ,ПорядокеЕшаруваныбезпешоб[актiвпjдвищено.і.небезпешПКМУ№956

3. Здiйснено декіIарування безпеки об'скгiв пiдвнщеноТ небезпеки

+

щrшг 1 Порядку проведенняобов'язковогокрахуЕшшфiльноi

4. ПроI"ено обов'язковою страцгвання ціIвhьноТ
вiдповiдал ьностi суб'апiв госг[одарювання

+

вiдповiдаTIьностi, ПКМУ №1788'пу-4.9.5птБ

щлm 1 О частини 1юршо.1статгi20,пуню2часЁпфшоi.статгi130КЦЗУс`1апя11ЗУ№2245

s. Розробі[ено п-[анiв і[ОкалiзацГі. та ітiквiцащГі. наслiдкiв аварiй на

Об'сюгах пiдвищено.і. небезпеки

+

пункт 2 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пуЁ4.3,4.6ПТБпуЁ3частЕшпершо.і'

6. Забезпечсно працiвннкjв об'скга засобамн колек"вIIОго та

+

iнди вiдуального захисту

7. РОзмiщено iнформацiю про заЕОди безпеки та вiдповiдну
поведшкрг населення у раз[ внникнення авар[i

+

статгi 20 КЦЗУ

пункт 4 часЁ пфшоi.статгi20КЦЗУ,частина 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуащiйнш заЕОдiв

+

пуш 5 частиш першо.і.стаггi20,статгя26кцзу,щгm3г"уNQ787

9. Створено об'€кговj формування цивiльного захнсту та необхiцну
я ~іz функцiонування матерiально-технiчну базу, забезпечено
готовнiсть таких формувань до дiй за прнзначенням

+

nym 6 часягЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,додагок 1 доМеюдшипрогнозування

10. Створено диспстчерсыgг службу на об'скгi пiдвищеноТнебезпеки
+

пуш 8 частнш першоi.статгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цнвhьного зашсту, у
тому чнслi правилам техногенно.і. безпекн

+

кцзу, пкму№443ПКМУ № 444
пуIш 11 частрш пфшоi.статгi20КЦЗУ,пункти5, 6ПорядкуздiйснеЁ

12. Провел€но об'сктовj тренува[]ня i навчання з питань
цнвLльI[Ого захIIсту

+

навчанш населешя дiям унадзвичайЁситуацiях,ПКМУNg444

1З. Забезпечення аварiйноLрятуваj]ьного обс.г[уговування суб'с]ггiв

господарIовання

пу1ш 12 часггЁ першо.і.
+

статh 20т`а статгя 133 КЦЗУ

стат1`я З2, щ7нк.ш 15, 1час.Iишпфшоi.с"тh20

14. Забезпеченш дотрнманш віIмог закоt]одавства щодо
створення, зберiгаIIня, утримання, обjтiку, використання та
реконструкцГ]. захиснш €поруд цивiльного захисту

КЦЗУ, наказ МНС №653,щжг24ПКМУ№253/втDативчиннiсть`назамiнvПКМУ№138
+

пунm 18 час`пши пфшоiсгатгi20КЦЗУ,с`гат"98кцзу,абзацшостийтцгнкту4Порядкус1ъорен яiвикорисmн яма'перiатIьрезервiвдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичайншсигуацiйтехноген огоi

15. Створено об'скговI[й мат€рiальний резерв діIя запобiгання та
]квщац]Т наслjдкiв надзвнчайних снтуацiй

+

природною хараккру та i.хнаслiдкiв,ПКМУ№308іmативчиннiыь\назамiнvабз

етверпй пушгу 3 Порядкуствореш1яmвикорис'mн яматфiальнихрезфвiвдляапобiгашяiлiквiдацii.наслiдкiвнадзвичайних
з

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'скгi пiдвищено.і. небезпекн автоматнзованш

стат1`я 53 КЦЗУ

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та систем
Оповiщення та забезпечено Тх працездатнiсть

+

пушг 1 . 1 Правиг1 охоронижипялюдейнаводшzхоб'-

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охоронн
+

иття людей на воднI1х об'сIггах

ПОясненш до позначень, використанш у перелiку питань
«Таю>

-так, виконано, доIримано, вiдповiдас, крисутн€;

«Нi»

-нi, не виконано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«НВ»
«НП»

-не вимагаеться вiд суб'екга господарюваны (фiзичноi. особи -пiдкри€мця)/об'€кта, що перевiрясться;
- не пФевiрялося на суб'€ктi господарюваны Ф фiзичноi. особи -пiдкриемця)/ об'еIстi.

ОПИС ВИЯВЛЕШ[ ПОРУШЕНЬ
Нормативно-правовий акг, вимоги
Jчgз/п

ЯКОГО ПОРУШеНО

позначеЁнормативно-правовогоакга

реквiзити норми(пункг,стаття)

деташьний опис виявленого порушення
КОМУНАЛЬ1Шй ЗАК71Ад ОСВ1ТИ

«ор1х1вський зАгАльноосв1тшй

шу

Роздiл V п.2.1,
1.

комплЕкс-школА I ступЕню»

Вiдсутнiй зовнiшнiй протипожежшй резервуар, а
с:аме.. «Пожежнi резервуари повиннi бути справними
i утримуватися таким чином, щоб забезпечити

безперешкодний
роздiл vl,
п. 8, додаток 2

1п1Бу

по зашадам
освiти

забiр

води

пожежниш

автомобi]іfши».
Кабiне'пI заклацу не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «Усj.
будiвлi заіыадiв та установ мають бути забезпечен1

п е рвинними
засобами
пожежогас iн ня :
вогнегаснuками, ящиками з пiском, бочками з водою,
покривалами з негорючого теплоiзоляцiйного
матерiсuту,
пожежнимм
вiдрами,
совков`ши

2.

Роздiл V п.1.2роздiлvlп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.(d5-1»

ш1Бу,щ-

лопатами, iншим пожежним iнструментом ».
Будiвтпо не обладнано системою протш1ожежного
захисту (системою пожежноi. сигналiзацi.і., системою

ппжЕжкi.биш
дтя

зшщЬтаусшm

сизшшанh

уфнак" .схшiнzшуф15.082016№974,вкф.уф08вqЁ2016р.заNg12 9V2Ю59(далi-Г1ГБУпозам дамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

3.

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме : БjіЭ##юf,
примiщення та споруди повгuннi обладнуватися
системами протипожеэfсного захисту вiдповiдно до
дБН В .2. 5-56: 2014 «Сuстеми протwпожежного
захисту».

4.

Роздiл IV п. 1.6.

гпшу

Не вжонано з'€днання жил електриши проводiв
паяшям, опресуванням або затискачами в коридорах
та в ди"чих групах будiвлi дошкiльного навчального
з2шII:аlгу,

а, саме..

З'€днання,

вiдгсUіуження

та

окiщювання жил проводiв i кабелiв мають
здiйснюватuся
за
допомогою
опресування,
з3§арювання, паяння або затuскачiв.Будiвлянеобладнанасистемою оповiщенш про
5.6.7.

Роздiл V п.1.2.

роздiл vl,
п.6
п.5.1 ; додаток Б,табл.Б1,п.5.1РоздiлШп.2.22.ст..20п.4.3.РоздiлШп.2.31.

1п1Бу
1П1БУ по закладам
освiти
дБН В.2.5-56:2014пг1Букодекс

пожежу та управління евакуюванням людей, а саме:«d5удшкu,пршiщеннятаспоруди-повuннi

обладнуватися

системат

п;;э;пuпожежного

зах:uсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Сuстемu
п±р2р!!р9эщежногозсuсuсту».

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником яий
встановлю€ться на фасадi будiвлi або iнших видних
місцях з освiтленням у темний час доби, а саме:
«Будинкu та iншi об'€кти мають бути забезпеченi
а,др`еснuru вказiвнuкамu (назва вулuцi, номербудuнку),встановлениминафасада;будiвельаёо
iгшuх вгидних мiсцях i освiтлюваними у темний час
добu».

Працiвшки об'ск1у не
цивільногзахистуУкраi.ни«порядкзабепчняаселЁiосбвгосмадунево iзванихформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзашсту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкраi.нивд19.0820№120«Правилтехног i.безпиусферiщвльногзахистунапiдриемствах,органiзцях,установхтан ебзпчнитер оiжпБу iндивiдуального захисту.

8.

Роздiл Ш п.9

п Бупозаю1адамосвiти

ШIIяхи

евакуацil.

не

забезпеченi

забезпеченi

засобами

евакуацiйI]"

освiтленням. Свiтильники евакуацiйного освiтлення
повинні вмикатися з настанням сутiнкiв у разiперебування[вбудинкуjlюдей,асаме:{tСrоdоGz

тiтки, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi сходu,
корuдорu, проходи та iншi шляхи евакуацiji мають
бути

забезпеченi

евакуацiйним

-освiтленнfш.

Свiтильнuки евакуацiйного освiтлення повuннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у gзi перебування в

будинкулюдей».
9.

Роздiл 111.,п. 2.5;

1п1Бу

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

дерев'яних елементiв горищних покритгiв будiвлi, а
Саме.. «У будuнках, крiм будuнкiв V ступеня
вогнестiйкостi, дерев'янi елементи горищних

покрuттiв

повин н i

оброб]іятися

засобат

вогнезахuсту, якi забезпечують I групу вогнезахисно.t

ефективностi».

Перелiк питань щодо здiйсненш контрогIю за дiями (бездiяльн±стю) посадових осiб,
уповноваженш на здiйснешIя перевiрки

(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' скта господарювання)
Jчg
Питання, що пiдлягаютъ контроjпо з боку суб'скга
НОрма"вне
так
нi нв
господарювання

нп

Обгрунтування

Про кроведенш планово.1 пфевiрки суб'жта 1осподарюваЕш I1исьмово
попереджено не менше 1Ьж за 10 календарних днiв до Н початку

L,

частина четвеDта стапi 5 ЗУ
вiд о5 квiтня 2007 D` N 877

з/п
1

Посвiдчены m проЕюдення пфевiрки " службовi посвiдченш, що
2

частина п'яm статп 7 стаття

u

засвiдчуютъ осiб, що Iроводятъ перевiрку, кред'явлено

10 ЗУ вiд о5 квiты 2007 D. N877

Копiю посвiдчення на перевiрку надано

частиm п'ята статгі 7, аб3ацитрегiй"шостийQЁ±Увiпо5квiтш2007D.N877

3

L,

Перед початком здiйснены перевiрки особамщ що здiйснюють
4

5

частина пванаLчIIята с`mтп 4ЗУвiдо5квiтня2007гt`N877

пфевiрку внесено запис 1ро пфевiрку до вiдIювiдного журналу
суб'€ша господарювашя (за його наявностi)
Пiд час позапг1аново1 пфевiрки з'ясовувалися лише тi 1шгаЕш,
необхiдIЁсть перевiрки яких сmла hдставою д71я il здiйснешя. У

посвiдченнi m здiйснення позаплановоi перевiрки зазначено питання,
що € підсmвою дш здiйсненш такоi перевiрки

L,
частина пеt]ша статті 6 ЗУ вi,тl
05 квiтня 2007 D. N 877

U/

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга перевірки
Jч9з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I
I
I
I

I

Цей акт перевiрки сшадено у двох примiрншах, одIш з яких вручасться керiвншу (шаснику) суб'€кm гmподарюmння або уповноmженiй Е"Особi,акругий-залишас1ъсяворганiдСНСУкраiщпосадовiособиякогоздiйсшоваjшзахiддержавногонагляду(контролю).

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi
ПОсадовi особи органу дСНС Укра~іни:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраП1и у днiщjопетровськiй областi
майор служби цивiльного захис'1у
(посща)

=>-

=------- =---:--= ---:---:=---:=---

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

Ё#«ёЗЖЕНОгозАк]тАдч

зАгАльноосв1тн1й комплЕкс-п1колА»

Климець Л.П.
(прізвще, iм'я та по батыовi)

солонянсько1 рАй JтF,ржАдмIнIстрАшЁ
(lтосаф)

Прнмiрник цього акга перевiрш отримано «LЁГ»

с2€

2018р.:

дюешыоD КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «ор1швський

Климець Л.П.

ЗАГАЛЬНООСВГГШй КОМП71ЕКС-1ШСОЛА»

солонянсько1рАйптЕржАдм1н1стрА1Ш

(щйзвнще, iм'я та по батьковi)

(п-)

Вi"iтка щ]о вi"ову пiдписанш/отримання (необхiдне Ihдреслити) посадовими та/або уIювноваженими
особами суб'€кта господкрювашш 1щого авm перевiрки
Прнмhка. У вшmдку наявностi в актi вiдомфтей, 1цо с"ошятъ службову аГю державну "см1щь, йому може бути присвоню вiдцовiдшй криф
секре'гностi або обмеженш дфтупу.

пЕрЕлш
нормативI[o-правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено пере.гтік питань щодо проведення перевLl]ки
Jчg

з/п

ПОзначешя
нормативноправового аша

А

Назва нормативногправового

вид норматнвно-

дата та номер

нормативнФ

правового акта та
назЕm оргаку

правового акга

3

4

2

1

Заюш УкрШн

1

зу № 877

1.1

Затверджено

а"

«Про фновні засади дфжавного наI"ду

Заюн Укрiни

вiд о5 квiтш 2007 р.

№ 877-V

(ко1пролю) у сффi госпоmрськоiдiяльнmтi»
1.2

к1ру

Кодекс цшiльною захисту УкраНпі

кодекс

вiд о2 жошня 2012 р.№5403-VI

1.з

зу № 2245

«Про об'ж1и пiдвищеноi небсзпеки»

Закон Украiни

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-1п

].4

зу № 15/98

«Про захиел шодиш вiд вшшу iонiзуючого

ЗаконУкраі~нн

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

пкw№956

вищмiнюmш»

вiд 14 сiчш 1998 р.

№ 15„8-вр

Постановн КабiЕ[ету Мiнiстрiв У1фШ
Порядок iденгифiкацii m облiку об'скгiв
mдвшценоi ЕюбезпешI

Постанова Кабiнсггу Мнiстрiв

вiд 1 1 J-

украiЕш

2002 р. № 956

Крикрii,

ПосIаноm Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 29 лююго 2012 р. №

ризIщг вiд провадженш гmподкрськоiдiшьносdтавmнача€IъсяперiодЕшhстъздiйснешяплановихзаходiвдержавноюmlшду(кон1ролю)усферiте>шог€н оi"пожежноiбезпеки

укра1'ш

306

гпф Ng 5

Типове положешя про в]домчу пожежну
Охорону

Посmнои КабiнеIу Мilhстрiв

украI-

вiд О9 сiчш
2014 р № 5

г-№564

Пфядок фуншФощгванш добровiльно-I

Постанова Кабiнсту Мнiфв

вiд 17 лшня

украiш

201З р. № 564

IШКw № 1788

IЮЖtШОi ОХОРОНИ
ПоЕщок i правила проведенш обов'язковою
сIрахуван я щIвiлыюi вiдповiдаJIьносгi суб'сіпiвюсподарюван яmшкоду,янаможебу"заподіянапоэшсамиmаваріяминаоб'скгахпідвищеноIf ебезпеfщвключаючиIюжежовибухонебезпечшоб'ытиmоб'екщгосподарсьидiшьнiстъmякихможепризвестидоаmрiйеколоIiчноюiсанi"рно€I iдемiолоhчноюхаракру

Постанова Кабiнсггу Мiнiстрiв

украi-

вiд 16 "стоI1адд
2002 р. № 1788

1-№ 1200

Порядок забезпечешя населенш i

Постанои Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 1 9 серпн

працiвникiв формуmнь m спецiалiзоmнихслужбцивільногозахнсту3асобамнiндЕшiдуальноюзахисту,прш1адамирадiацiйноl.mхiмiчноiрозвiдки,дОЗ"еТРИЧНОЮiХiМiЧНОЮКОН1РОЛЮ

укра1`-

2002 р. № 1200

Пфелiк об'нmв " окремих ткриторiй, яIh
нiдляmютъ постiйному та о6ов'язковому надоговiрнiйосновiобсщrювуваншодержавн"иаварiйно-рягувалып `шсJщбамиПро"твер"ен яперелiкусуб'с]сгiвюспод рюmн я,mлузейтаокремихтеригорiй,якiп дгIягаютьпостiйномутаобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобслуговуван юнадоговiрнiйфновi

Пос"ноm Кабiнсггу mнiстрiв
украi-Посгганоm КабiнеIу Мilhстрiв

вiд о4 сф1-

украi-

2016 р, № 763

Г1КЮ № 306

ПКку № 1214
rЕЁтив чиннiсть`нЁЁамiЕхпкh"№763

за

якmш

оціі1юс1ъся

сту11інь

2000 р. № 1214вiд26жовгш

2.8

т-№308

/вImтив чиннiстъ\нЁjамiщ1-№775

2.9
2.10
2.])

2_12

г-№443
1-№444
1-№787
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гпф № 1 1

пкw№6
ГПСМУ № 729

-№841
ГПСМУ № 44О

ГШМУ № 8 1 9

Порядоп с1воренш i викрис`mlш

Посmноm Кабiнщr Мiнiстрiв

маткрiалышх резервiв для запобiгаIш,Jh"jфцi mдзвнчайшхситуацiйтехноген огоiприродноюхаракру" ixифiдкiвПорядонствфеншmвmорис'mlшматфiальшхрезервiвдшзапобiтаншiлiнвiдвцil.наслiдхiвmдзвичаШнхсн]fацiй

вiд 29 берыm 2001 р. №

укра1`-Постаноm Кабiнету Мilhстрiв

308вiд 30 вересы 2015 р. №

укрi-

775

Пос'шноm Кабiнgгу Мiнiфiв

вiд 26 крвня

ГIорядох пiдтmвш до дiй за тризmченшм
оргаіЬв ущвлiння та си]і цивiльною захmгу

Пщдок здiйснення навчашя шсе]іешя дiям
у mдзвшайних сигуаціях

Порядок утврреIш, 3авданш та фушцii
формувань щmiльною захисту

2013 р. № 443

Кабiнсггу

Мiнiскрiв

Постаноm Кабiнету Мiнiс'Iрiв

2013 р. № 787

вiд 25 березш

зашсних споруд цивiльного захисту "веденшйоюоблiку

украi-

2017 р. № 138

Положешш про сдину дgржавну сисгеaщг
цивiльною захисту
Цро затвфшешя перелilqr об'сЕпiв, що
належатъ суб' скгам господарювання,щюекгуваншякихздiйснIосгьсязурахуваннямвимогiнженфно-тсэшiчнихзаходiвцmiльноюзахисту

Посrlаноm Кабiшгу Мнiс.Iрiв

вiд о9 сiчня

укфi'-

Пос'танова КабiнеIу Мiнiстрiв

2009 р. № 253вiд10березня

2014 р. № 11

укрilш

вiд о9 сiчня
2014 р. № 6

Порядок орmнiзацii " проведешш
професiйноi пiдот`овш, hдвщеншкваjhфimцiiосновнихцрацiвникiвпрофесiйшхаварiйно-рятушьнихслужб

Посmноm Кабiнету Мjнiстрiв

вjд о2 жовтш

Про заткрдкрнш Порядкрг проведеш

Посmнова Кабiнспу Мiнiстрiв

укрi-

евакуацii у разi за1рози вишкненш абоыIникненшнадзвичайнихсиIуацiйтехногенноюmприродног`сіхарактеру

укр~-

Пqрядок 11одашя i ресскрацii денпарацii

ПооIаноm Кабiнегу Мнiстрiв

вiдцовiдностi матерiальнотехнi"оi базисуб'сЁгmгmподарювашIявимоmмзаконодавствазпшпньпожежноiбезI1еки

укр--

Пфя док 1роведенш навчанш кq>iвного

Посmнова Кабiнету Мнiстрiв

украi-

2013 р. № 729

вiд 30 жошш 2013 р. №
841

вiд о5 червш 2013 р. №
440

вiд 23 жоыня 2013 р,
Ng 8 1 9

Iншi поDматшношфвфi а]сш та норматнвнi докум€t]ш
НАПББ.03.001-2004

Тшовi норми налсжностi вогнеmсннкiв

ппБу

Цравила пожежно1 6езпеш в Укра-hli

3.3

IТравша улаштуишя

Щювила утіашгуиIшя, експлуаmцii "
технiчною о6слуювувашія сисгем раш1ього
вшвлешя над3вичайшх си.гуацiй m

систем раЕшього

в-еш

/Еггmтив чиннiсть`

оповiщенш людей у разi -н вIшшенш

Правша охорош ж-

Правипа охороIш жигш людей ш ]юдних
об`-х украiFш1фавилаохфош жIптя Тподей на водних

людей и водних
об'сmх

Наюз ШС Украmи

Fh- h" укрiш

вiд 30 Iруjщ 2014 р. №1417,заресстроmшйуМнЫУкрiнио5березня2015р.за№Т52,|2fЮГJП

Наказ ШС Укрm

вiд 15 травня 2006 р. №

288, зареакрваЕпй у

m'юстi укрi05 jЁ 2006 р.за№785/12659

Наиз ШС Укр-шшmзmущ-

Правша охорош жигтя

Мiн'кютi Укрi'ш о 1
тіютою 2002 р. за №
95/6383вiд10хвiтш 2017 р. № 301

об'сmх УкFюiш

JIюjюй ш воддих

зареыгроmшй у Мн'юстi

об,сmх

птБ

вiд о3 грудш 2ф1 р.

№ 272, зарс"ткрmшй у

rы"тив чиннiсть1

наJащ

вiд о2 юiтш 2004 р. №
151,за|юкрmнйуМiн'кютiУкраi'ш29ю,-2004р-заJЧ§554/9153

3.2

укрш04травш2017р.за№566#0434

Правша техноmшоi 6езпеки у сферi

Наказ ШС Укрiш

вiд 1 5 серпш 2007 р. №

орmнізащях, устаноих та m небезпсчних

557, зарежкрваннй у
Мiн'юстi УкрiЕIи о3

кр-рiях

вересы 2007 р. за №1006/14273

цивiльЕюю захис'гу m hдприсмстваьь в

3.6

2013 р. № 444

вiд о9 жоmш

украm

/в"тив чиннiсть`

3.5

вiд 26 чфвы

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiв
украiшПос"ноm КабiнеIу Mi нiстрiв

з

3.4

Пос7mнова
укроiЕш

Порядок внкрисmнш захисних споруд
шльною захисту (цнвijтьноi оборош) дшюсподарських,щrльтуршхm[IобутовихпотребПорядокстворенш,утр"аншфощу

скгIаду m фахiвцiв, дiяльнiель яких пов'язаназфганiзацiсюiздiйснешямзаходiвзпитаньцивiльноюзахисту

3.1

укрm

Методика

Методzzка прогнозуmшя шслiдкiв вшшву

Наказ hШС Мiнагрополiтиш,

щюгнозуmши ХНО

(викиду) небезпечних хiмiчних речовин 1ри
аЕкрiях ш кромислових об'сктах i транспортi

Мiнекономiки, Мiнекологii

вiд 27 березня 2001 р. №
73д2/64/122,

заресхэтроишй у Мiн'юсh

Украiш 10 Iшiтш 200] р.за№326/5517
3.7

Метод" спосткрень МфдIша спос'гережень щодо оцiшш

Шmз ШС Укрilш

радiацiйноi та хiмiчноi. обmновш

3.8

3.9

_3J0

Iнструкцiя з трЁого

1 86, загх3сстроmшй уШЧостiУкраitш29сфшія2ф2р.за№708/6996

зфЕ-

IIютрукIhя з тривалою збфimIш засобiв
рuдiацiйною " хiмiчною захисгц7

Шmз ШС Укрiш

1ЕютрукЫ щодо
утриманш 3ахисних
споруд

Iнструкцiя щодо утр"ашш захисшх споруд
цивільно1. оборони у миршй час

Наказ ШС Украі~ш

Правша над?ны

Правша Iиданш технiчних умов до
iшенерного забезпеченш об'ешабудiвнщтващодопожежноimтехногt:шоi

технічних умов

ГЬъан рФгуншя ш

дБН В.1.1 -7-2002

/Ётив чиннiсть`

вiд 9 жоыш 2006 р. № 653,
зарефтроваЕпй у Мiн'юстi
Украiни о2 листопада 2006р.за№1]80/13054вiд14jшстошф2013р.№

Ппан реагуmшя на радiацiйIh аварil-

радlацiйнi аирil

3.12

вiд 16 грудш 2002 р. №

330, заlюескриний у№'юсгiУф.шо4бкрня200Зр.за№179„500

Накаэ Мiнiскрфва оборони
укр@ilш

бевпеки
3.11

вiд о6 серпы 2002 р. №

дшавнi будiвельнi нфми. ЗахIm вiд

листошда 2013 р. 3а №1988д4520вiд17травш2004р.№

Шказ дфжатокрегулюmшя,

шс

87/211,зарефтроmшйуМн"Укрiни10червня2004р.за№720/9319

Iьmз дфжбуду укрm

вiд о3 грудщ

пожежi. Пожежна безпека об'с]сгiв

2002 р. № 88

будщшщгmдфжавнiбудiвельнi норми.Пожежшбезпекаоб'€hвбудiвнщгва

ЁаЁдБНВ.1.1 -7 :2016

771 , заlюкроиний уМiн'юстiУкраі.ш22

ЕЬказ Мкрегiощг Украiни

вiд 31 жошня 2016 р.№287

дфжавнi будiве7Iьнi норми. 1шснернФ
технічIп иходи цшiльною захисту(ЩШiЛЬНОi.ЫОРОШ)

Наказ Мiнбуду Ущ-ни

вjд о4 серпш 2006 р. №

НАПБ В.01.0572006/200

Правша пожежноi безпеки в
а1тюпромисловому комшексi

Наказ Мimцюпфi"ки,

шс

№ 730Л70, заре€с'IроmlшйуМн'юспУкра1ш05квiш2007р.за№3]3/13580

3.15

Мf7годиm iдентифimцii

Мсгюдиm iдентифiкацil Iютешhйно
небезпечних об'сIпiв

1Ьказ ШС Укрm

вiд 23 і1ютого 2006 р. № 98,заресыроmн[йуМiн'юстiУкр"іЕZи20бкр"2006р.за№286/1216О

з.16

дЩВ.2.5-56:2014

дкр3вашh будiвеJпнi норш УкрэЁпt. Сіtст\ешпt>сmп[mежюIозазmстv

Ш]саз Мhреhоку УIфаЕпt

вizі lЗ jmтощztа 2014 р,

3.17

дЩВ.2.24-97

дф=ашd будiвелыh Iюрш УкраВоt. БудIшЕIt та спор}філгmопдшпdгшt[пзаmадiв.

Ш]саз дкршюъоdmсрбудуz.ашI УIсраЁпі

вщ 27.06.96 р. №117 та вщдып в діюЕmазои№136вiдо6.08,97р.з01.01.1998Ф

з_18

дф Б В.2.5-З8:2008

НаіБошлыіій сггаііzфг УlqіаапL Iфgttgрнв облафtашя
фrдюmв t сIкргд. Ушпуеашіі
будiъе]Djсф_уд

На3tазМItiкрсmаfхпiоIіатыіогорозшпqr

дШаmd бУдiБеjШНi Нкрші Укр3ПоL ВОдпюстз.шші.

Наказ МIdстерстъа регiаіалыіото розшпtgі,

3.]з

з.14

з_19

з.2о

з.21

дЩ В.1.24-2006

гшо

дЩВ.2.5-74:2013

дЩВ.2,5-28-2006

Ёулашгуъшш
снgктtх»гставют]Он

ЗЬшшш крzЕi та сIкрушI. ОсIіошi I[о]to.вgшtlг-

274

та будiъшщ" у-

фrдiшщгва m mmюво+ю]qпіалъюгогuIю\дфс.mаУюаПпf

вiд о4 грудщ 2006 р.

Ng З12,чишIiэоL07.2015D

вizі 27 чершя 2008 р. № 269, шtшпй
зоl сiчш

2009р.

вiд о8 Iс]iшя 201З р, № 1ЗЗ, чншпй
з о1 cm 2014 р.

дфяtавLБ будiвелыіi норші УtфаЁоt. hшенеЕме обпшIашtі
Фдшшв і споруд. Природtе i шу.ше фъiтjlеіmі

Шказ Мiіdскрс'mа Фдiе[ііщгва, крхhекррві

та шгрmеФю]Опшшьюю т\осподрстваykDdm

з о1 mЁ 2006 р,

1Шіпа улшпушпщ сmкроусшюъо]с. I-лmэ 1.7

ШказМiіhскрсmатіаjвпаmсікрт`епtісн

Заф.mпI] i заmісіti захQд]4 елсіфобеmсші

ykpam

ъiц 28 сергш 2006 р. №ЗО5

вiд 15 трашш 2006 р. № 168, `вшЕпій

