ш

гудснсукрАШи§СдНLУ#Зп#ТЕОВСЬКШОБЛАСТI
СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕШОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
ЗНАдЗВИЧАйНИХСИТУАЦШйУдН1ПРПОПЕТРОВСЬКШОБЛАСТ1
(СолонянськийРСГУдСНСУкраi.ниуднiпропетровськiйобластi)

Строменко,3, смт. Солоне,
__ _____

_

^

обл., 52400, тел.:

2-16-43

Аш№37
складенийзарезультатамипроведенняпланово.1.(позаплановоDперевiркищодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноr безпеки

Ё:===Ё±ЁЁ:Ё=Ё:ЁЁЁЁЁЁШЁ#ЁЁЁЁЁFЁ:ЬЁ#оiЁ:ЁiЁЁмЁк;82mЁО:П[ЩFЁЕС:=аАОбЛ

або ре€скрацiйшй номф облiковоi. картки гшатша податкiв фiзшноi. особи - пiдпри€щ, або серiя та
нfімф паспорта (щ фiзшЁ осiб, якi чкрез сво.і. релiгiйнi переконаш в установленому порядку

:::=:Щк:нТкрmП:й"o:гЁЕ::±::::::==::=:±::==:::_==:::=±=±:=;=;:±Ё=;;:±
t)`Jп ТТдтт-^пттт^ 4=.,________ ^1
взLл_.Центральна.будино_кL2lтеш.

Перевiрено : §

(мiсцезнаходженш/мiсце прошвашя суб'скm господарювання, номкр телефону,
факсу m адреса е7іекронноi пошI")

±вля_за адресою: дніпропетровська область. Солонянський тэайон. с. 'Привiльне` вVл.

альна
(mзва об'€" перевiрюі
`
` (об'скгiв),
`
_ _адрела
_ ,' ----(адреси)
\:---.., \г`,`-.`.`.1,.н.I\г|л'
розташування)

Ступiнь ризику суб'скта господарювашя з урахуванням значеш1я прийштного ризику вiд проваджешя
господарськоi. дiяльностi у сфФi техногешоi. та пожешоi. безпеш

Загальна iн рмацiя про прове ення
рки.Тип здiйснювано.і. перевiркипланова;/позапjlанова.
РОЗПОРЩЧi дОкумен" щодо здiйснювано.]. перевi:ки Пе['еВ]
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНСУкра1.ниуднiпропеtlровськiйобл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «23» травня 2018р. № 36

Строк проведешя перевiрки
Початок перевiтрки
23

05

число

м1сяць

I

2018Iрiк

Заветішення перевiрки
08

30

години

05

2018

12

число

мiсяць

рiк

години

Особи, якi беруть участь у проведеm перевiрки:
а_в_лiння державноГ слvжбu Ук:DаГнu з
=л8gСgЁл:.33ЁЁ#^Ё~±.=пЁ±8g,.ШсТо%Ьо±н°сЁ#НрОЁ±г6оРл±оп
овськiй областi
=_Головного
(найменуваЕшя органу дСНС Украі-нн)

влiння

Г=Л^=::_й._i_Н_С,:ее:ТОСОЛОНЯН:ЬКОГ_ОРС_.ГОЛ(Оm=::±.ГпОщЁ:Ёi-ЁёЁЁЁ`3ВСШе1йМuКОЛайОВuЧ

Шт%СтЁg±`Т±гgпЖлЁпЁтШГ±±.С~±.±_еЁ_fЁЁ±::ЁЁёЁiiЁёЁ=#±ЁгЖА)#ЁнЖ8"жО#ЁанmЁЩЕК#fF
I!=lШ€ТУI]ЕНIВ»СОЛОНЯНСЬКО.IРАйдЕРЖ;1miilil-ёi:-iiЁf-kУРНОСОВАВ.Б.
кретi особи:
(посада, прiзвище, iм'я m по б8тьковi)

v' не було взагалi

Ппанова

ані про останню перевi рку. Позашан. оваПнебуловзагалiv'булауперiодзо6.11.2017р.по10.11.2017р.Ап еревiркивiд10.11.2017р.№66

Розпорядчий докуменг вiд «_» ~.20щ. № _виконанийП,невиконашйv'

пЕрЕлш 11итАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
JYg

I1иташя, що пiдлягають перевiрцi

нi нвнп обНгЗР#:=

так

з/п

Частина 1. Забезпечення пожежноf безпеки1.ОрганiзацiйнiзаходищодозабезпеченняпожежноТбезпекиIhністьнаоб'
жп роз1юрядчих докуменпв та інформа1Ьйних покажчикiвпиIаньпожежноiбезпеки з+

Ll
1.2

1.3

На пiдIIрисмсIвi створено СПБ

III

п`шшz 2 -8 10 тэозлi3" П Ш1БУtЁ14Dозпiлv111П1БУ

+

Ш пiдкри"ствi створно добровiльну пожежну охорону та утворено пожежно-рятуЁнийпiдроздiлЗабезпеченывивченняправшпожежноi.безпекитапЕюведеншвжовногюботи,сIр"оmноiназапобimншпожежам
+
i+

1.4

Пушст 12 Dозлілv 11 ГП1БУ

нкти 17 -19 Dозпiлv 11 Г1ПБУ

2. У будiвництвi та m виробнI]цтвi застосовуються матерiа-Iи т
+

речовини з визначеннми і1оказникамII щодо поже"o.і. небезпеки3.Забезпече11одотриманняпрацiвникамиоб'скгавстановjlеног
протипожежного режиму4.НаявнiстьдекларацГ]. вiдповiдностi матерiально-тешiчно.і. базнсуб'скmгосподарюваннявI1могамзаконодавствазпитань

nyIm 9 роздiлу 11 ППБУ

+

п`гЕшт 1 1 оозпiлv П ГП1БУ

+

пожежно.[. безпеш5
•пр оведено інсгрукгажі та проходження навчання з питан
п ожежноТ безпекII

Е}!ЕШШ±ji, J€, 2QJ2QЗд±Е[l1ЕlппБу

+

6. Забезпечено протипожежннй стан утрнмання тернтор[~і.7.ЗабезпеченопротипожежнийстаI[утримання будiвель,примiщеньтаспоруд8.ЗабезпеченопротIIпожсжнийстанутрнманняшляхiвевакуацГ].i

п`..нкти 1.1 - 1.21 глави 1 Dозліjlі`J

ш п1шу

+

пvlжти 2.1 -2.22 глави 2 Dозшl`г

+

внходlвс
. тан утDимання інженерного обjlаднанняЕл
9.1

9.3

9.4

9.51

н1 гп1Бу
пvнкти 2.23 -2.37 глави 2

+

mзjплv ш 1п1Бу

екроусmновки (можливіс'Iъ іх зас'госувашя, мошаж, наладш "експлуаmцiя)вiдIовiдаютьвимо1"норматшIшхдокументiвСистемиопаленняmтешовiмфежiвiдповiдають1рошожежЕ"в"о"с"ндарhв,будiЕюльнихнормтаiшихнфматшшактiвСистемивентиляцii.iкондщiонуванняповiтрявiдповiдаютъщюти11ожежЁ

Iwнкти 1.1 -1.24 глави 1 Dоздiлv

+

9.2

в"о1" нормгб

IV 1п1Бу

+

п`,.1ш12.1 -2.18 глави 2 Dозшл`'

+

шImи 2.18 -2.27 глави 2юздiJlvIvгпБу

+

пVнкти 4.1 -4.4 глави 4 DоздiлvIV1шу

+

IIvнml 3.1 -З.5 г,чави 3 DОз,hлvIV1шу'

IV пгБу

азове о лашанш відповіда€ прогипожежЕим вимоIuм нормСистечиканалiзаШтасмiтгсщдаленшвiддовiдрютъта екс1шуатуються

В1дПОВ1дНО дО В"ОГ ЦРОТИ1ЮЖеЖШХ НОРМ

Ш±!±!сЕЕі2 4, 5 статu 57 кLIзу

.ая внIсть та утlіимання автоматичнIIх систем про"поже"ого заш сту,+з
асо .Iвзв язкуmнкти 1.1 -і.6 глави ] гtозлiл гv1шу
Будiвлi, кримiщеЕш та спфудц обладшнi авгоматичнЁ системми
протшожежного занюту (системами пожежноi' сигналiзацii., ав'юматшн"и
системами пожежоmсiЕшя, системами оповiщешя 1ро 11ожежу m укравлiнняеmкуюрашямTподей,системамипротидимноюзахио1у,сист-ми
10.1
црIпралізоmного пожежного спостфежешIя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

відlювідно до чиших норматmно-правових актiв

10.2

АСПЗ обслуювуютъся вiдповiдно до в"ог норма"но-кравовж актiв.

п`tlm 1.4 г`лави 1 Dозліjтv Vнш

+

.ая внісгь та утримання систем пltотIIпожежного водопостачання
Системи зовнiшIьою прошожежною водопостачання, mсоснi станцi .вiдповiдаютьтаексп]туатуютьсявiдповiднодопротшожежнихв"огУлаштуваншmутримашявнутрiшньогопрошожежноюводогону,кijlькiстьвводівубудiвпю,ви1ративодинавнутрiшнепожежоmсiш"кiлькiсть

]1.1

11.2

струминвiдпожежшкранiввiдIовiда€вимоmмбудiвельшхнорм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв добровiльноЁ вiдомчо.і. т
мiсцево.I. пожежно.і. охоронI1, пожежноf тешiкн та первиннизасобiвпожежогасiння

+

щ!±ш!±± 2.3 глави 2 Dозлiл`' V
гптБу

+

nvlm 2,2 глави 2 Dо3лi.тv V

щдi±
п\,'шт 7 оозпiлv I щщ!щJ2
ЕЁЗдiШ, п\нкти 3.1 -3`26г,чави3tюзнiлvV1-1ПБУс"тh61-63КПЗУ

+

13. дотримання вI1мог пожежно.1. безпеки пiд час збнрання,переробкіIтазберimннязерновшiгрубшкормiв

пvн" 8.1.1 -8.5.18НАПБВ.01.057-2006/200

+

14. дотримання вIIмог пожежно.]. безпеки пiд час проведенIIявогневих,фарбувальнштабудiвельно-монта"шробiтНовебудiвницIвоекон
юзлiл VП П1П5У

+

р сгрукщя,пфе нащешя, реставра1щm шаjlьнийремонтпримiщень,будишiв,спорудз iйсню тьсянапiдс"вiIрфmнодкумешацil-,яказ тверджеmувстановленомупорядкуЗаходипоже ноi'безпеш1 рипiдготвцi"провед нiзварюш1ьшmiшихвогневихробiтвiдIовiдаютьвимо"нрматившхдокументiвЗрходтпоже ноIбезпешприпiдютовцi"Iровед нiфарбуmlьнихробiвідповідаютъвимоmмнормативнихдокуменhвЗаходипо.же ноi.безпеки1рипiдI`отвцi"провед нiробфзмаст"ми,кmштаіFпЁодiбним горючим речовинамийматфiал швiдповiдаютвимо нормапIвнихдокуменгівЗаходипоже ноi.безпеки1рипiдіотвцi"1ровед шібудiюльно-мmжшхробiтвiдповiдаютьвимоmмнорматmнихдокументiвЗаходипоже "б
14.114.214.3

+

1

нm 21 оозлiлv I1 ППБУ
7Ешl 1.1 -1.5 глави 1 DозНim'

+
т

14.4

+
+

ь

+

ноі езпеки у кр®mнiй докуменmщі щодо засгосуmншпожежноітехнiчноiкласифimцii'вiдповiдаютьв"огамнормаm
докуменmвЗахоип

VII п1п;у
нкти 2.1 -2.28 глави 2 Dозhпv

vll ппБу
1пгнкти З.1 -3.9 глави 3 Dозлiл '

vn гп1Бу
п-нк" 4.1 - 4.48 глави 4 Dоз ,

Vn 1шшу
пуню 2 частшпI першоi.статh67КЦЗУ,щ-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(нюашвчиннiсть\назамiщодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

"б

14.5.1

+

д

ожежноі езпеки у кроектній докуменmщі щодо обмежеш1я

пушг 2 частши пфшо1статh67КЦЗУ,пу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002(втDчиннiсп\назамiшi=5.l-5.6дБнв.,.l-7:2016

пощренря пожежi мiж будшшами вiдповiдають в"о" нормативних
докумеmвзахои

'' б

14.5.2

+

д пожежноі езпеки у проекгшй доюіменгащі щодо обмежеш

щішг 2 частиш пфшоi.статтi67КЦЗУ,щш"4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(ытtа.Iивч-сть\назамiнvБ=.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

пошиFхэнFя пожежi в будIЕmх вiдцовiдають вимог" нфмативних

до"ентівз-б
14.5,3

14.5

+

1

аходи 1южежноі езпеки у проектшй документащі щодо забезпеченш

пункг 2 частши пфшоi.статh67КЦЗУ,щ-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(ыі.а'1ив-сть\назамiнvпушпi7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016

безпечноi еmкуаШ людей вiдповiдаю']ъ вимо" нщтивних

до"ешв

''б

14.5.4

+

аходи пожежноі езпеки у проектній документаціі щодо забезпеченш

nym 2 час'пш1 пфшоi.статh67КЦЗУ,цуш"6.1-6.16zЩНВ.1.1-7-200242щЁЩч-сть\назамimпуЕп"8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

пісшш 11ожежі " 11роведешя пожежно-рятувалы1их робiт вiддовiдають

вимоmм нормашвних документів
14.5.5

+

Заходи пожежноі б®пеки у кроек'mй докумеmщi. щодо основшх
14.5 6 шенфно-технічних засобiв захисту вiд пожежi вiдIовiдають в"оI"

пушг 2 часгши пФшоi.статгi67КЦЗУ,пу1-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002ативчишсть`назамiнvЁ9,1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

нфматившх документiв
+

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення ] територiй вiд надзвичайних с иту+а цiй
пуЁ 1 - 4 Перелiкуоб'h,щоналежатьсуб'mамгосподарюваны,
1. Виконання в11мог iнженерно-технiчнш заходiв на об'скгах,
проектування якш здiйснюсгься з урахуванням iнженернотехнічнш загодiв цIIвiльного захIIсту

Iроектуваш1я явн
здіисшос1ъся з урахуваннямвимогiнженерно-технiчшп[заходiвIщiльногозахисту,ГПСМУ№6,

-

I

пiдпуш 1.9 дБН В.1.24-2006

пу- 3 пфядкуiденmфiкацii.таобjhкуоб'екгiвпiдвищеноiеб

2. Проведено iдентнфiкацiю об'сігга пiдвищеноi небезпекн

+

I

н езпеки, ПКМУ№956пуш9частишпершоiстатгi20КЦЗУ,ПорядокешаруЕан ябезпекиоб'hпiдвищеноiнебезпекщПКМУ№956

З. Здiйснено дек.г1аруванI1я безпеки об'скI'iв пiдвищеноТ IIебезпеки

+

пушг 1 Порядку проведеш1яобов'язковогострахуванняЦИВiЛЬНОiвiдповiдальностi,ПКМУNg1788,пу1-4.9.5птБ

4. Проведено обов'язкового сграцвання цивjj[ьноГ
вiдповiдальностi суб'сктiв го€подарювання

+

nym 10 час-першоi.статтi20луIш2часгшIкршоiстапi130КЦЗУстатгя11ЗУ№2245

5.РОзроб.[енопj[анiвлокалiзац[iталiквiдацii.наслiдкiваварiйmоб'евmxпiцвIIщеноiнебезпеки
+

6. Забезп€чено працiвникiв об'скга засобами колеи"вного та
iндивфа.[ьного захисту7.Розмiщеноiнформацiю про заходн безпеки та вiдповiдну

повед]нку населення у разi виникнення аварIi

пуш 2 часттш пqршоi.

+

+

статгi 20 КЦЗУ, ПКМУ Ng1200,пу-4.3,4.6ПТБ
nyEm 3 частшIи першоГстатгi20КЦЗУ

I

пункг 4 часпш пкршоiелатh20КЦЗУ,час1ша 9статтi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заxОдiв
+

9. Створено об'скговi формування цивhьного за]шс`Iу та необхiднуя-шфункцiОнуванняматерiально-теxнiчнубазу,забезпечеIю

пункт 5 часпши першоi.статтi20,стапя26КЦЗУ,nym3ПКМУ№787пуш6часЁпфшоi

готовнiс'тъ такш формувань до дiй за прнзIIаченням

+

I

10. Створсно диспетчерсщг сjlужбу на об'скгi пiдвищеноi
небезпеки

+

статтi 20 КЦЗУ, додаток 1 доМеюд"прошфуышя
пуш 8 частгш пкршоiстh20КЦЗУ,с'га.ггя40кцзу,пкму№443ПКМУ№444

11. Здiйснено навчанI[я працiвнI]кiв з питань цнвhьного зашсту, у
тому числі правилам техногенно.]. безпеки

+

_,пункг1 1 часпш пфшоi.статh20КЦЗУ,пуш1и5, 6ПорядкуздiйснешнавчанынаселеIшядiямунадзвичайЕшсищацiях,ПКМУNQ444

12. Провсдено об'снговj треIIування i навчання з питаIIь
цнвhьного захнсту

+

1З. Забезпечення аваріншг-рятувального обслуговування суб'€кгiв

господарювання

I

пкр 12 часпші кршо'і.статh20гастаття133КЦЗУстаття32,щrнкти15,1часш1шпфшоi.статтi20
+

14. Забезпечення дотрнмання внмог законодавства щодо
створенIIя, зберiгання, утримання, облiку, використання та
реконструкці-]. захиснш споруд цивhьног'о заxис'Iу

КЦЗУ, наказ МНС №653,пункт24ПКМУ№253вmашчиннiсть`'I+

(

назамінv №138пушг18час"шI юршоiстатh20КЦЗУ,с`mпя98кцзу,бзацшостийпушгу4Порядкустворен яiшористаЕшматерiальрезерві длязапобiган я,лiквiдацi .надзвичай1шЕи1уаіНйтехногешог iприродног хкрак рутаixаслiдкiв,ПКМУ№308Еmативчинhсть\

авсн(чмзн

15. Створено об'скговIIй матерiальний резерв для запобjгання та
iквiдац]i наслiдкiв нядзвнчайнш ситуацiй

+

m замiнv абзаетвертийпушгу3Пошдкус'1вореIшя"використан яатерiалышхрезервiвдляапобiган яiлiквiдацi .аслiдкiвнадзвичайшж

IIII_
ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено на об'скгi пiдвищено.I. небезпеки автоматизованш

статгя 53 КЦЗУ

систем раннього вияв.і1ення надзвIIчайних сIIтуацiй та сIIстем

оповiщення та забезпечено .k працездатнiсть

+

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охоронижипялюдейнаводнихоб'скгах

пункг 1 . 1 Правш охорошшггяjподейнаводшп[об'+

«таю>

«нi»

<ф»
«шгI»

Поясненшдопозначень,використаншуперф11игань

- так, вIшонано, дсгIримано, вiдповiдас присутне;
-нi,невIжонано,недо1римано,невiдповiда€,вiдсутнс;

-невимагаmсявiдсуб'сшагосподарювашя(фiзичноi.особи-пфищя)/bб'mа,щопфевiряmся;
-

не пqревiрялсюя на суб'скгi господарювашя Ф фiзичноi. особи -пiдприемщ)/ об'ектi.

о11ис виявлЕш[ порушЕнь

НОрмативно-правовий акт, вимош
J№з/п

ЯКОГОПО

реквiзити норми(пункг,стапя)

ШеНО

позначеннянормативно-правовогоакга

детальний опис виявленого порушення

КО
«прив ь
гп1Бу

Роздiл V п.2.1,
1.

ппБу

роздiл VI,

п. 8, додаток 2

по заю1адам
освiти

і утршуватися таким чином, щоб забезпечити
б езперешкодний
заб ip
води
пожежнит
автомобi]u"u».Кабiне"закладу не в повнiй мiрi забезпечено
первиншми засобами пожежогасiння а саме. «Усz.
будiвлi закладiв та установ мають бути забезпеченi

первинними

2.

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

г1Iшу,-Iк-'б-дщзшощфтаусшкв

НИИ ЗАЮ1Ад ОСВПИ
ь
ш1I11 т Ен 1в»Вiдсутнiйзовнiш йпротипже шйрезФвуар,ас.ме.«Поже нiрезрвуариповшнiбуйисравйи

зас обами

пожежогасiння :

вогнегаснuкамu, ящикаш з пiском, бочксLми з водою,
покривалами з негорючого теплоiзоляцiйного
матерiсuту,
пожежними
вiдрат,
совков:uш
лр2рgЁg±4!±i!!і!!і±±4рожежнимiнструментом».Будiвлюнеобладнаносистемоюпротшожешого
захисту (системою пожежноi. сигналiзацil., системою

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: буЭи#",
примiщення та споруди повuннi обладнуватися
с_uстемсLми протипожежного зс"uсту вiдповiдно до

сиIе"схнiш
уфFйЕG" .схншi шуф15.082016№974,вкф`уф08вqЁ2016р.заN912 9У2В59(далi-ГШБУпозаю1адамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

дБНВ.2.5-56:2014«Сuстемuпротш;ожежного
захuсту».

3.

4.I

РоздшIVп.1.6.

| 1п1Бу

Не виконано з'сднання жил електриших

оводiв

паянням, опресуванням або затискачами в коридора,
та в дитячи групах будiвлi дошкiльного навчального
з:акI1:аду.

aI саме..

З'сднання,

вiдгсUіуження

та

окlщювання жил проводiв i кабелiв мають
здiйснюватuся
за
допомогою
опресування,
зварювання, паяння або затискачiв.
5.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5 .1 ; додаток Б,

1п1Бу
Будiвля не обладнана системою оповiщення про
Ш1БУ по замадам пожежу та упрашiння евакуюванням гподей, а саме:
освiти
дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
6.

Роздiл П1 п.2.22.

1п1Бу

7.

ст..20п.4.3.

кодекс

8.

Роздiл Ш п.2 .31.

«d5удuнки,

примiщення

обладнуватися

та

системами

споруди

повuннi

протипожежного

захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Сuстеми

протипожеэIсного захисту ».
БудiыIю не забезпечено адресним вказiвником який
встановjпоеться на фасадi будiвлi або iнших видних
мiсцях з освiтленням у темшй час доби, а саме:
«Будшкu та iншi об'екти мають бути забезпеченi
адресними вказiвнuкамu (назва вулицi, номер
будинку), встановленит на фасадах будiвель або
iншuх вмдних мiсцях i освiтлюванuми у темний час
добu».

Пра1Цвшш1 об'€к1у не
IщiльногзахистуУкраШи«порядкзабепчняаселняiосбвогскладунево€iзваЕпжформуваньзсобамирдiацйногтаХiМЧНОГзахисту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкраi.нивд19.0820№120«прав-техног .ібезпшусферiцивльногзахистунапiдри€мствах,органiзцях,установхтан ебзпчнитер оiях iндивiдуального захисту.

шу

Роздiл Ш п.9

1п1Бу

забезпеченi

засобами

Шляхи евакуацii. не забезпеченi евакуацiйним
освiтленням. СвiтигIьники евакуацiйного освiтлення

по закладам

повиннi вмикатися з настанням суhнкiв у разi

освiти

перебування в будинку ]1юдей, а саме: ttСхоЭобj

тiтки, внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiшнi сходu,
корuдори, проходи та iниLi шляхи евакуацi.t мають
бути
забезпеченi
евакуацiйним
освiтленням.
Свiтuльники еваіqіацiйного освiтлення повuннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi перебування в
будинку людей».

/

ПерелiкшгоньщодоздiйсшеЕшяконгрофюзадiяm(бездiшьнiсIю)по"оDшо€iб,(заповЕю€ъсявУП°ВН°ВЯ"Ёm3дiй€нешяп€ревiрш
шосШЯLЕШ,ЩФПiдLШаlОТЬЮНТР-ЗбокуСУб'ЩТ8

JYIз/п

г"одарювашЩюпрфдвшIшmюiпкрнфшсуб'сmгщодвіюЕанш пю"фIюпсреjщенопсмеЕш1енi]вза1Ов:шешврнmдвiвдоНпоча'гкуmсвiдчелшшцрф3д€шп.

ашED субш €" господарювання)нор--ОбфунтуваIш

тф нi

1

i,

2

кррш " скухбоы DосвідчеЕDщ щоз8свідчуюIъосiб,пюкроводнтьперЕвiрку,цред'яшюноКопiюmсвi

дюЕDп m пфевірку mдшоПкрдпфпоь[здiйсненш
3

4

5

/

ЕЁ ч"еmа ст`ііггi 5 ЗУвiло5hтш2007tt.877
ч@стшіа п'm mтгi 7 §=Ёщ=lОЗУвiло5rвim2007.Nш

mстшш п'яm mah 7 абзацнЁ5mЁтооЁ#у

U/

Пкр ш особmщ що здiйвЕю тъпкрвiркувmенозашкроперgвiркудовiфовiфоюжурщусуб'-г"пофtюmш(зейоюЕшmm)mдшспозаmноmuпфщз'"ву-лш€тiпитащЕюобхiднiсгьщхвiршяшсmпапiд3tmЕюдшi здiйонеЕZш.У
чкuзтш mmЁ статтi 4ЗУвiно5rвi"2007.N877

U,

"mдюннimздiй-позашmновфqпq*з8mчеюп][mщщоедiдсmЕюдшздiйсненшmіюiперсвiрш

/

часmшш пфша статh 6 ЗУ в. .05miтш2007D.N877

Поясненш,заувжншабозапереченш1цодопроведеноiперевiрштаскладеногоакгапевi

№в/п

_I
i_I
рершО"спояснещз&уваmеЕьабоза[крреt"ь

I

Iцейшоюбi'8

IIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__I
[щхзвiршсЁ]деноум,яmц"щЩ(снику)qб'-гпофрюв8шаImжеiйку-з]вфндСНУрщп"iобияЕюзйсmlнахдqрk8ш.jцу(юго])

Пiцпнси о€iб, що брали уч&стъ у перевiрцi
ПОС8дОВi0€ОбНОРmНУдСНСУkРШ:
Головний ilюIюmор Солошнського РС
ГУдСНСУкраПп1удIhпропетровськiйобjнютi

±±айgр_ещшфишшiльi:g::,за======!!!=щ___

БОйК%=±Ё_Еtе.:wi.Ё=\-!шЕ=Еg=WЁОВИЧ

посадовiтаіабоуIlОвноЕmенiо€обнqуб'"mго€подарювання,iншjособи,присутнiпiдчасздiйсненнязаходу:

•.,,

Фbшшкр, iь(.я

бап"i)

Прнмiрнш шго а" перевiрш отр"ано <Ё€

2018р.:

Вi"iтка 1ро вiдмоFу Ihдшсання/окрIшння (необkiдю пiдкреспшф 1юсадоы"и та/або уповноважешш
особами суб'ы1а госIющрювашя щою аяmа пфевiрки

пр-

У-дЕушmОоhваhвiдошоогфщосmmmmапу=6оgгэ6одqщmнуmа.нщо,Нщгно=е б)m чрmюшо вiдп®вiдннй 1рпф

оеЁрс"оотi або обмепсш дфс'гущr.

пЕрЕш

норматI[вношравових жгiв m нормативнш докуменгiв, вiдповiдно до якш

ПОзнач-

Jчe

з/п

норm-о-

а"

прфmюяLm

А

1

1
1.1

сшадено перелiк I1нтань щодо проведення п€ревiрки
Назва норматшшкравового
заф€nд=ено

зу№877

внд нормаmпоь

кравового аягIu та

jф та номер
норматнвно-

назm ошану

правового аIп`а

3

4

2

з-уJqm
«IТро осноннi засади дрряюшою ншшду

за-ущ-ш

вiд о5 rвhш 2007 р.

№ 877_v

(юнтроJю) у сфqй юсфодррсьюГдiяJIьносh»
1.2

к1ру

Кодрвс цшiпьЕюю звшс7гу УфаШ

кодрmс

вiд О2 *оЁ 2О12 р.№540з-vl

1.3

зу№2245

«Щtо об'mн пiдвнщеЕюі- "безфm>

3аюнущ-ш

вiд 18 сiчш 200] р.№2245_ш

1,4

зу № 15ф8

«Цро захнст людщ вiд вппиву iонiкрчою

Зжон Укрiш

вiд 14 сhш 1998 р.№15л'8_вр

1-№956

Пфряды iдснmфimцil m обпiку об'егhв

ГПаw JФ ЗО6

КрнгчйL за яmtп оцiнюаъся ступiнь

2
2.1

2.2

2.3

2.4

1-№5
ГПСhф № 564

Поmпфі К.Шет]г МЬЯ3фЬ У[ЕрIШ
Посmноm Кабiнету Мнiкрiв

у-

вiд 1 1 J-

рищг mд кровад*енш юспофраьюiдiяшостimвЕвшваъсяпфiодшнiстъздiйснешяшановнхзаходiвдкржавноюmгщду(IонттфIю)уофq]iтt»пгогсшd"Iюже"0iбсшеш

укр-ш

306

Тшове mлсжсшя кро вiдомчу пожещг

Посmюm Кабiнщг Ъdнiстрiв

mдвщноi Евебе3пеш

ПостшоmКвбiпщгМiнiстрiв

2002 р. № 956

вiд29jююю 2012р. №

охррону

уф

вiд о9 сiш

ПqрадоI фуншФощrвашя дофовiльнdi

Пос"ноm Кабiнету Мiнiстрiв

ыд 17 л-

mem охорош

уdmiш

2014 р. № 5

201З р. №564

2.5

ГПСw № 1788

Пшдок i гщвнф щюваz]сш о6ов'язюою
оqщгmш ішiіпшd вiдЕювimіDносгi q"diвзашщфг,mъ.сфФmmаБmIюЁпLmавяdяш]mОбГапахпiрнпфнсбеmеіщвшочаючнmжсIовнбухонебсвшнiоб'ыгнmо6'mцго IюдароьmдiяльЕiфшпихмыскрнзвесшдоав рiйеmпоhmоюiсанiтарноiп демiологiчноюхаре-

Посmнова Квбiнеgу Мiнiстрiв

у-

нLz( 16 лютоmф
2002 р. № 1788

2.б

ГПСЮ № 120О

Псщды забезпишя mоеIIеш i

Поогшоm кабiнglу №нiстрiв

ущ

вiд 19 сqр2ф2 р. № 120о

ПОоmноm Кабiнgгу Мнiстрiв
уdрiшПосmноm Кабiнgту Шстрiв

вiд о4 с-

уqраiш

2016 р. № 763

у-

вiд 29 бфреш 2001 р. №

црацiвниhв фqрщгшIЕь " сшеQ7щбцнвiльноюзmшсrгузасобшнiндивiдуальною3ахнщ,I рmдзмнрадiацiйЕюi"хiмiчноiрозвiдщ№"етрнчноюiхiмi:чноI`оrошрофо

2.7

2.8

ГПСw№ 1214

-mчнннim\нЁЕЁщГПСh~№763

ПКЮ№ЗО8

'ы-чннЕim\

Пфелir об'Ыв m афеhшх тфнгфiЩ яh
пiдш m постiйнmqг m Обсвfяmеmqг шдоювiрнiйсх;новiобсщmщrваншDдfкрвшмнавафШоi]яг ушльш lQпужба-Щ>озв'гверд*сшяперелiЁусуб'аг iвгmподакрващmлузейmокремштфmфй,яhпiдпяImтьпостiйномуmобов.язювmqгОкуоболуювуван юшдоговiрнiйаэновi

ПфрядоЁ сявqреш i вmqрнс"шя

юкраmшх реэф дш запобimщлiЕвiд?цiiфдпппmйшсяфпLцiй

Посmноm Квбiнgрг Мiнiкрiв

200О р. № 1214вiд26новш

308

на±ГПСМУ№ 775ГПСМУ№443

I

техно1€н ою i криродною харкру m ixmслiдкiвПОРЯдОКС1ВОРеНЫmВШОРНСmШЯматчhалыIихрезервiвдшзапобiпLЕшiлimiдаIЬl'mелiдкiвнадзвшайнихситуаIЬйПфядокпiдготовкидо.йза

Пос"ноmКабiнеIуМiнiстрiв

вiд 30 вересня 2015 р. №775

укра1ш
2.9

д 1ризначеняморmнiвукравлiня"силцmiльногзашсгуПqря[докздiйснешнавч ш сел ншдiямунадзвичайнихс гуацiяхПорядокутвореш,завдрнштафушцh-dх>рмvmньщIвiльногзахистуПорядокви орисmlшзахисшхспорудIщiльногзахисту(цивjльноiброш[)дщюспод рськmькультуршхтапобутовихпотреб

2_10

ГПСМУ № 444

2.11

1-Ng787

2.12

1-№253rЕ"тивчиннiсть`нЕзамiщ

Пос'mноm Кабіне'гу МiнiстрiвукрашПос'mноmКабiне'IуМнiстрiвукраши

вiд 26 чфвня2013р.№443

вiд 26 чфвm2013р.№444

ГПСМУ № 138гпсw№11

ПmаноmКабінетуМiшкрiвукра1'ш

Пос"оmКабiнкуМнiстрiв
укрiниПосmноm Кабiнегу Мнiстрiв

вiд 25 березня
2009 р. № 253вiд1Оберезня

укрi'-

2017 р. № 138

Пос"ноm Кабінету Мшстрівукраш

вiд о9 сiчня2014р.№11

Порпдок створенш, утр"ашя фондузахиснихспорудцивільног захистуm1юденшйог обhкуПол жешпро€дщrдфжавнусистемуцивhьног захистуПрозатвФдженшперелiкуоб'скhв,щоналежатьсуб'сmмгосподарюmщ "нгуваншякихздiйснюс'г"зурахуmшямв"огінженqэноJгехнiчшзаходiвщпhноюзахиступ

2.13

гпсму № 6

2.14

Посmноm Кабінку Мністрiв
укра-1-

ПКЮ № 729

2.]5

орядок орmшзащі та 1роведеншпрофесiйноi.пiдотовки,I iдвщеншквалiфimцiі.основнихпращвЁвкрофесiйнихаварiйно-рятушьнихслужбПрозатверджешяПоя

ГПСМУ № 84 1

2.16

Р дку крведенI еmкуаШуразi а1розивиш еншабовиЕшкне ыmдзвичайнихсиIуацiйюхноюн ою"природног харак руПфядокподвшi€

1-№440

2.17

ре стращі дешаращівiшовiдностiматфiально-технiчно.Iбазисуб'сгта1"подарювашяв"огамзано даЕютвазпиmньпожежноiбезпекиПщдокIроведеш Ешвч

г-№819

2.18

аш1я крівноюск71адуmфахiвIЬв,дiяльнiельякипов'язаmзфmmзацісюiздiйснешямзаходiвзшmньщшiльногозахистуI шdноDвl

Пос"ноmКабiнкуМнiстрiв

Н: Б.03.001"

з.13.2

Тнповi кррмн шLлежностi вогнегасшхiв

вiд о9 сiчш
2014 р. № 6

вiд о2 жоЕ"

уцраiш

2013 р. Ng 729

ПосmноmКабінкрМmстрiв

укр,ш

вiд ЗО жовтш 2013 р. №

Постаноm Кабіне'1у Мiшстрівущmilш

вiд о5 червня 2013 р. №440

ПооIаноm Кабішгу Мiшстрiв

укр1ш
з

вiд о9 жовтш2013р.№787

Ш"mЁаЕmз #=

841

вiд 23 жоыш 2013 р.
Ng 8 1 9

в. о
р.-,зарес трован йуМiн'юыiУкраm29юi"20 4р.за№5 4/9153

ппБу

Пра8шю пожеэшоі безпеш в Уфпшmm

ПравнгIаулаIщоашясистем
раtшього виmлення/втmтшчнннjсть`

3.3

рав у штуванIщ експі№mцumтешLчноI`ообсл)товувашясистемрашъоговнф]енш

Ham МЕЮ УкраПш

Нажаз ШС УкраiЕш

ПРфm ОкрНII ЖНТmл[одейI]авqzцIнхоб.ск.Iах

равнmі охоронн жIпп людей m водшх об'сг[ахуфПравнлаохорошшmлюцейнавод1шхоб'сmхукраiшПнmте-бел

вiд 15 травня 2006 р. № 288,

зареФIровашzй у Мiн'юстiукраm05Jшшя2006р.за№785/12659

I]афннчайннхснтуацiйтаmовiщешлщейуразiГхв-ешп
3.4

вiд 30 грудія 2014 р. № L417,зарессрованийуМiнЪосНУкраiнно5березня2015р.за №тSQ.гZfjвm

Наmз ШС УкраmнНаюзМКУкраm

/втm" чиннiсть\

вiц о3 кру-2ф, р.
№ 272, заресстровшнй уМiн'юстiУкраПп[01jпотого 2002р.зФ№95/6383вiд10юi"2017р.Ng301заресскрован1йуМiн'юсгiукраш04травш2017р.за№566"з4

ЁёзанjЕхПравиmохоронн ~людейнавошIIхоб'скmхIт1ъ

3.5

з.б

рав шогенноі еш у сферi щвLпшоI`озахнстунаIіід]1рн®іс"ах,ворганiзацiя2ьус.Iшоmх таmнебезпешнхкркрiжметQzф

Мсmzрfкапрогнозувашя

жоМетоднm сп

з.8

зберiганнянсIрущiя щодо у1рнмаш
з.9I

захнс11нх с1юрудПравилащд?ішя технiшшх

з.10

умов

вiд 15 серпш 2007 р. № 557,зФрекрвашйуМiн'юстiУО#o6#2°*крНЯ2ф7р.за№

Шmз hШС МimгрополiтщМiнекономiш,Мiнехсmгil-

вiд 27 бкрня 2001 р. №7ЗЛй/64/122,заресстровані1й уМiн'юстiУкраiш10юi"2001|э.заNg32б/5517

Ham ШС Ухраm

вiд о6 сфпш 2002 р. № 186,зарекрваннЁуМiн1юстiУкраі-ни29оерпня2002р.за №708/б99б

ого збФmшязасобiв раді€щiйноготах"iчногозажстуIНСТРУЩiЯЩОО

Наmз ШС Украm

вiд 16 гру" 2002 р. № 330,зарсыIрован1йуМiнtОсггiУкраНшо4березш2003р.m №179„500

д утримання захнс"х споруд щвільноіобфошумкрmйчасп

Наюз МНС УкраШи

вiд 9 жов" 2006 р. № 65З,зареыгрованнйуМiн'fОстiУкрaiішо2гшсггопща2006р. за№1180/1ЗО54

Наmз Мiнiскрс'гва оборош Украі-ш

вiд 14 jшmпада 2013 р. № 771,
заресстрованШ у Мiн'юстіУкраШ122шсгоmда2013 р. за

щюI`нозування Еасmдків внлішу (викцду)I]ебс8пешиххiмiчшхречовннпрнав3рiяхmщюъ(исгювнхо6'сЕmхiіранспфhм

ень

осткрIнструщiязтрншюго

3_7

Наmз ШС Ухраm

еIоднm спостереанень щqдо оцін" радiацiйноі- таХiНiЧВОГОбС"ОВШ1нстр.знш

ущія тр

равиm на`даtш т€шіших умов до інженерногоз8бефечешяоб'сmбудiвшцтващодопожешоi та
тешогенноi безпетш

з.11

IШ реагушня нарадiацiйнiаварii

ПmнреагуваннянарадiацiйіIiавзрq~

Наюз дерzш"регуіmванш, МНС

№ 1988С4520
вiд L7 травня 2004 р. № 87д11,заресх>IрованийуМiн'юстiУкраiш10червш2004р.за№720Л)319

3.12

дшв.1.1-7-2ф2

дерmвIіi будЬельнi нормн. ЗахIіел вiд попеакi.

Ham держбуду Украiш

вiд о3 кру"2002р.№88

/в"тнв чнннiсть`

ЕgJ±

Пожеmlа безпыа об' с]пiв будiшIщгва

державнi будiвешнi нормн.

mжеша бешеIсэ об'фв б\шiшшва

Наказ Мiнрегiону Уф

вiд 31 жовтня 2016 р.Ng287

дБНВ.1.1-7:2016
з_1з

дШВ.1.24-2006

дqршвЕh будiвельнi норш. Ьфнфно-фхнimi заходI[tфігшныоза]шс.Iv(цшimно-і-оборошf)

mmз мiнбуду украm

НАПБ В.0 1 .057-2006доо

rо-

вiд о4 скрпш "6 р, № 274

з.14

Цраtінфпопешоiбезпешваfрокрошелоmgі

НаЕш МimгропоіЪтщ

мнс

№ 730m0, заресстровашй уМiн'ЕостiУкр"-ш05miтш2007р.за№З13/13580

вiд о4 груш 2006 р.

3.15

Ме'юдшса щешIнфіmціі ПНО

Мегqднm ідеп'mфiкщіі- поіIенцiйно не6езпешнхоб'еh

Наmз ШС УФаm

вiд 23 jпогIого 2006 р. № 98,зареос'ц]оmшйуМiн'юстiУкраЬш20бфеэня20Ыр.за №286/12160

3.1б

дЩ В2.5-56 :2014

державнi будiвелшi нормн Украiнн. Снстеш

На" Мiнреhону УkраПн

вiд і3 шстопада 2014 р,

mmздфэЕююtiсmбудуЕі8нняУкраШн

вiд 27,06.9б р. №117 тzL введенi в
дію на[сазом №lЗ6 вiд о6.08.97|}.301.01.1998Ф

прФгшоmежного зазmсъі
3.17

дБН В.2.24-97

дфжаI]нi будiве]шнi норьо[ Украm Б)шшш та
сI1фуш дшяч1Ех дош]±льшх зающiв.

3.18

дСГУ Б В.2.5-38:2008

Нацiопальний сmндарг Украiш. Iнженерне обпащашя

3.19

3.20

з.21

дБН В.2. 5-74:2013

дШ В.2. 5-28-2006

ПравЕLпа улашгувшы
елеЕггроустановок

бушImв і споруд. Уmштуваны бjшсmшозахнс'IубvдiвеJDiспфYд

mmз Мiнiстфсmа регiошjшого

вiд 27 чершя 2008 р. № 269,

рсвшIкуmбудiвнщгваУкраШ

чннннй з ol сiшя 2009 р.

дшашi будiвелр,нi норьш УкраiЕ[н. ВQдоtlос"шш.
Зовнішнi мерелd m спорудI. Основнi mлоэкення
пg"ЕтYтюш

Наmз Мiнiсгкрсmа регiоmішного

вiд о8 шimя 2013 р. № 133,

розвm]су, будiвштгm та ]шm:ювФ

tішшй з о1 сi" 2014 р.

комунашою гшодфс'mа уфааЕIIt
Наmз МiнiстЕрсmа будiшщmа,

вiд 15 травня 2006 р. № 168,

фвiт-

фхiтеЕгIурн m эшz]юв®юкуЕ[ального

чшннй з о1 жоmня 2006 р.

Правнла улаппування елеIгIроусmновок. Глава 1, 7
Заземлешя L захиснi заходII елеіфобезпен1

Наюз МiнiсIкрс'Iва mлнва та енерге"ш

державнi будiвегънi норьш Украiнн. 1нженфве
о6іщд|Iашя буZщшIв i спQруд. ПрнродЕве i пгтуше

№

312 чшнi з о107 2015р

I`осподарс.Iва Уфа@іі1

украiЕш

вiд 28 серIш 2006 р. №305

