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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНП1РОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ дЕРЖА1ШОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЩй У дНШРПОПЕТРОВСЬКШ ОБЛАСТ1
(СОлонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоше, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт № &
складений за результатами проведення планово.1. (поЗапланОвоD перевiрки щодо
додержання суб'скгом господаРЮвання вимог закОнОдавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноr та пожежноТ безпеки

комунАльшЩ зАклАд осв1ти «кАлин1вськА зАгАлыюосв1тня шповнА 1шо-.
лА].[]стушНfЖ#оmйЦЬШЕйНсШЕК'lНБСZй:ЁЁЁFЖЮЕЁБ#iЁЁiбёt#фАйЁЩ5ОiР4М7Л3НъОГйПЁLЕ:*iетровська
або прiзвIще, iм'я та по батьковi/мiсце про"вання фiзичноi фоби - пiдпри€мця)

обл„ Солонянський район, село Калинiвка. ВУЛИЦЯ КОhШАШйЦЯ. будинок 70А

.

iдентифiкацiйний код юрцдично.і. особи 35 5 95080

або ре€скрацiйшй номер облiковоi. картки пгIатшжа податкiв фiзичноi. особи - hдIри€мця, або сфiя та
номФ паспорта (для фiзичшпг осiб, якi чФез сво.і. релiгiйIЁ переконаш1я в установленому порядку
вiдмовилися вiд крийнmя ре€страIdйного номера облiково.і. картки платника податкiв та повiдоми]ш про

це вiдповiдпй конгротпоючIй орган) днiпропетровёька область` СолошнсжIй район. с. Калинiвка.
вvл. Компанiйпя` бvдинок 70А тел.
(мiсцезнаходжешя/мiсще проэюmання суб'€іm господарюванш, номер телофону, факсу та ацреса сjюктронноГ пош")

Пкревiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська обл'асть. Солонянсысий район. с. Калинiвка` вул.

Компанiйця. 70А

.
(шLзва обtlm перевiрки (обекгiв), адреса (а`креси) розтшIування)

Ступiш ризику суб'€кта господарюва1шя з урахувашшм значення прийнятного рюику вiд Iроваджешя
господарськоi. дiяльностi у сффi техногенноi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнформацiя про проведення перевi рки:
Розпорядчi документи щодо здiйснювано.і. перевiрки
Тип здiйснюваноГ перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
/ позапланова.
Укра.і.ни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01» червня 2018р. № 51

Строк проведеш1я перевiрки

Початок перевiі.ки

Завершення перевiрки

01

06

2018

08

05

06

2018

12

чисJIо

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, шd беруть участь у проведеннi перевiрки:
Посадовi Особи дСНС УкраШ1 або Ш територiального органу:
Солонянський районний сектоіэ (далi Солонянський РС) _ГрдQ_вщQЁо__упр_авлiння державноi служби Укра.Iнu з
ц_а_дЁв_э_±чайцuх сuтЁаuiй v днiпI]опетровськiй областi (далi - Головного vправлiння)
(найменування органу дСНС Украiни)

Головний iнспектоD Солонянського РС Головного vпі]авлiння Бойко Вагіеіэiй Миколайович
(посада, прiзвIще, iмГя та гю ба"aовi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'скта господарювання (Об'сісI`а перевiркиVфiзична особа пiдприсмець
JluрелтоDКОМУНАЛЬНОГОЗ_Аl{JIАЛУ_QСВI_Т_И__<_к__КАЛ_ИНIВСЬКАНЕПОВНАЗАГАЛЬНООСВIТНЯ
(посада, прiзвище, iм'я та гю батьковi)

ШКОЛА 1-11 СТУПЕНЮ » СОЛОНЯНСЬКО1 РАйIIЕРЖАJIМIНIСТРАIlI.I СеDдюк Г.1.
третi особи:
(посада, щ]iзвище, iм'я " по батьковi)

/ не було взагалi

Ппанова

нi про оста нню перевiрку:

ПозашановаПнебуловзагалi/булауперiодзо5.11.2017р.по10.11.2017р.Ашперевiркивiд10.11.2017р.№55

Розпорядчийдокументвiд«_»

.20щ. №~виконанийН,невиконаний/

ПЕРЕЛ1К 11ИТАНЬ ЩОдо ПРОВЕдЕННЯ ПЕРЕВШКИ

J№з/п
Питаннн, що пiдлягаютъ перевiрцi

такн iнв

- оFг:р#и=

Частина 1. Забезпечення пожежно.і. безпеш1.ОрганiзацiйнiзаходищодозабезпеченняпожежноrбезпекиНаявнiстьнаб'
11

о скп розпорядчих документів та ін
пи1ань пожежно1 безпеки

1.2

На пiдкрисмс'Iвi с`1ворено С1Б

1.3

1.4

рмаційшж покажчиків
+

Ш пiдпри"ствi ствgрено добровhьну пожежну охорону та утворено пожежноРЯТУИШНИйП1дРОЗдШ

I

пvнкти 2 -8,10 Dоздi,чv П Ш'1БУпvнкт14тюздiлv11П1ШУJшст12DозлiлVНШШУ

+
+

Забезпечеш вивчеш правш пожежноi. безпеки та 1крведення вжовнороботи,спрямованоi.назапобimншпожежамi'+

ггужти17-19 оз '

rПIШУ

2. У будiвництвi та на внробництвi застосовуються матерiаjlи т
+

речовини з вIIзначеними показннками щодо пожежно.]. небезпеки3.Забсзпеченодотриманняпрацiвникамноб'скгавстановленого
протипожежного режиму4.Наявнiстьдекларацfі. вiдповiдностi матсрiально-технiчно.і. базисуб'скгагосподарюванняв11могамзаконодавствазпитаI1

пожежноТ безпекн5
•пр оведено інструкгажі та проходження навчання з питань
пожежно.]. безпеки

nym 9 р9здiлу 11 ППБУ

+

п`Jнкт 11 Dозjhjlv 11 П1БУ

+

Ш:±±!sl±±±±, Ы, 20 Dозділ`' ПппБу

+

6. Забезпечено протипожежн1Iй стан утрIIмання територіi7.Забезпеченопротипожежнийстанутрима1Iня будiвеjlь,

l гнкти і. і -і.21 глави 1 Dозлi.

+

ш 1пш;у
•Ё12.1 -2.22 глави 2 Dозhп J

+

приміщень та споруд8.Забезпеченопротипожежний стан утримання шjlяхiв евакуацfl. i

п1 Iпшу
п`'жти 2.23 -2,37 глави 2

+

виход]в

юзнілV П1 ППБУ

9. Стан утримаLння Iнженерного обладнанняЕлео
9.1

к1р установки (можливість іх застосуЕюшш, монтаж, наладю "ексшIуатацiя)вiдювiдаютьвимоmмнорматившхдокументiвСис1€миоmлештатешовiмережiвiдповiдаютьпротипожежнимв"огамстандартiв,будiвельнихнорм"iшихнорматшшхактiвСистемивентиляцii.iкондицiонувашIяповiтрявiдювiдаютьпкртипожежшм

9.3

в"о1" нормГазоЕюоблашанш вiдповiда€ протипожежним в"оI" нормСистечиканалiзацii"смiттевидаленывiдIIовiдаюIъ" експлуатуються

9.4

9.510ЕI

'нкти 1.1 -1.24 глави ] Dознiлv

+

9.2

В1ддОВ1дIЮ до ВИМОГ крОТШ1ОЖеЖ1ШХ НфМ

.ая вніс1.ь та
IIмання автоматичн11х систем п отнпожежного за
Будiвлi, пр"iщешIя та спфуди обладнанi аЕшоматичн"и системами
протипожежного зажс1у (сис"ами пожежно1. сиIшIiзацil-, автоматичн"и
системами
пожежоmсiшя, системами оповiщешя 1ро пожежу та у1крвлінняеmкуютшIямjюдей,системамипротид"ноюзахисту,системами
10.1

ш±±!ш±2, 4, 5 статгi 57 к1 зу

Iv шшу

+

п`'нкти 2.1 -2.18 глави 2 Dо3ліj ,.

+

шнкти 2.18 -2.27 глави 2здiлvIVп1шу

+

п`'пкти 4.1 -4.4 г.1ави 4 Dо3ді.ті ,r

+

пvштII 3,1 -З.5 глави 3 DозлілvIvп11Бу

IV ппБу

IV 1шу

шсту,з+асо

.1взв ' язку1і+'нкти 1.1 -1.6 і`jіави 1 Dо'3hiіvш1Бу

ц:НтрГізоmНого пожежного спостережеш1я) (далi - АСПЗ), засобами зв'язкувідповіднодочиш1ихнфмативно-правовихактів

10.2

.
ll.t

АСПЗ обслуювуються вiдповiдно до вимог норматmно-кравовш актiв.11н.

п`Jшст 1.4 глави 1 DозлілV V1пп;у

+

аявність та утltнмаIIня систем пltотипожежного водопостачанняСистем
и зовнішньою 1ротипожежною водопостачання, насосш с1ашШ
вLддовідають m експлуатуються вiдповiдно до протипожежЕш в"огУлашIувgны"утримашвнутрiшньоюпротшожежноюводогону, кjjькістьвводівубудiвjlю,ви1ративодинавнутрiшн€пожежоmсiшятакiлькiсгIъ

11.2

струминвiдпожежшкранiввiдповiдасвимогамбудiвельшхнорм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв добровiльно.I., вiдомчо.I. т
місцево.і. пожежно.1. Охорони, пожежноi технiкII та первиннизасобiвпожежогасiння

+

щ±±!!н±±±± 2 3 пави 2 t>оз 'm' V

+

пvнкт 2.2 глави 2 Dозні.w V
1шш5у

1пшу

пvlжт 7 tэознiлv 1, ц}!±±±slJ2

Екр2дШ, Птнкти 3,1 -3.26г`чави3тю3дijm'VППБУстатті61-63КЗУ

+

13. дотрI"ання вимог пожежно.і. безпекн пiд час збирання,переробкитазберiганI]язерновшiгрубихкормiв

пvнкти 8 1.1 -8.5.18НАШВ.01.057-2006/200

+

14. дотримання вI1мог пожежно.і. безпеки пiд час проведеннвогневих,фарбувальнитабудiвельно-монтяLжнихробiтновеб`я
удівшцтво, реконструкщя, пересх>mщены, рес"врація m капітщ1ьш
й1
Е"ОНТ пртгщень, буд]шкiв, споруд здiйсш>ються на пiдставi прыктно

14.114.214.3

доЮ"еНтаЦП, яКа 3аТВфдЖеm У ВСТаНОВ71еНОМУ ПОРЯдкузахоп..б

+

гюздiл VП ППБУ

+

п`і'нm 21 DоздijтIv 11 1ПВУ

дивогневзахо ожежноі езпеки 1ри mдготовщ " Iроведеш1і зварювалыш m іншихихробiтвiдповiдаютьвимоmмнормативнихдокументiвпо'`б
+

дч

жежноі

езпеки при підготовщ та кроведенні фарбуmльшх робi т

пvшти 1.і -1.5 глави і

оз `л г

VII п1Бу

вішовідають вимоmм нормативних докуменпвЗаходипожежноi.безпекикрипiдI`отовцim проведеннi крбог з маст"ми,кле"иmiшшиподiбн"игорючIмиречовинаLмийматерiаламивiдповiфют

+

ш'нкти 2.1 -2.28 г.іави 2 Dоздm г

ь

+

іIvнкти З,1 -3.9 I`jlави 3 Dознijlv

14.4

вmюmм нФмапп]них докуменгівЗахоzщпожежноi.безпекикриIhдготовцi " проведеннi будiвельно-монтажшхгюбiтвiдповiдаютьвш`юmмнорматшнихдокументiвзх..без

+

а оди пожежноі пеки у проекгшй документащі щодо застосуваншIюжежноітехнiшоiкласифiкацilвiдповiдаютьв"огамнорматившх

Vn 1нтБу

ушLЁ

[ Тнкти 4.1 -4.48 глави 4 Dоз

Vn ппБу
пункг 2 частиш першо1статтi67КЦЗУ,пуЕ-2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(втDативч-сть\назамiгwода'1киА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

докуменпвз
14.5.1

+

аходи пожежноі безпеки у кроек'шій докумешащі щодо обмежешя
IюширенIIя пожежi мiж будшками вiшовiдають вимоI" нормативних
докумеmвзахо

пункг 2 час.ш1и першоi.статтi67КЦЗУ,цун-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002(вmа'Iивчшшсть\назамiнvпуmи-5.1-5.6дБНВ.l.l-7:2016

'` б

14.5.2

+

ди пожежноі езпеки у щtоек'mй докуменщі щодо обмежеш1я

пункг 2 час'гишz першоi-статгi67КЦЗУ,пункти4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(вюа1ивч-сm\назамiшпуЁ6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

пошиFхэнря пожежi в будинках вiдповiдаю'Iъ ы1мо" норматившх
докумеЕгпвз
14.5.3

14.5

+

1

аходи пожежноі безпеки у проекmй документащі щодо забезпеченш
безпечно-і. еmкуацii. людей вiдповiдаютъ в"ol" норматившх

пункг 2 частини пФшоi.статгi67КЦЗУ,щ-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(ыDатчишuсть`назамiнvпуЁ7.1.1-7.3.35дБНв.1.1-7:2016

докуменпвз
14.5.4

+

аходи пожежноі безпеки у проектнiй докумеImщ щодо забез11счення
гасішя пожежi m проведе1ш пожежно-рятувальних робiт вiдцовiдають

пункт 2 частшш першо1статтi67КЦЗУ,пу-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002(втDативч-сть\назамiнvпунюи8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

вимоmм норма"вних докумеш]в
14.5.5

+

Заходи пожежноі бсзпеки у проек'mй докуменmщi. щодо основних
14.5 6 нженерно-технічшх засобiв захисту вiд пожежi вiшовiдають вимоI"

пункг 2 частини першо1статгi67КЦЗУ,пу-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002(втDа'Iивчиннiсть\назамiшпунmи-9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016

норматившх докумешiв
+

Частина П. Забезпечення техногенно.1. безпеки та захисту

населення і те|]иторiй вiц надзвичайнш си ту+а цiй
пу- 1 - 4 пФеhкуоб'екгiв,щоналежатьсуб'спамгосподарюваны,

1. Внкона11ня внмог iнженерно-теЕнiчнш заходiв на об'скгах,
проекIування якш здiйснюсIъся з урахуванням iнженернотехн]чнш заzОдiв цнвhьного захисту

IрcктуваIшя я"
здіисшосIъся з урахуваннямвимогiюкенерно-технiчIшіхаходiвцИвiлЬногозахисту,ПКМУ№6,

пiдщлпгг 1.9 дБН В.1.24-2006

пу- 3 пфядкуiдеЕпифiкацii.таоблiкуоб`ектiвпiдвищеноiнебезпекщПКМУ№956

2. Проведено iден"Фiкацiю об'€]сга пiдвищеноТ небезпеIсн

+

пуIш 9 часгини першоi.стаггi20КЦЗУ,ПорядокешаруваЕшбезпешоб'hвпiдвищеноiнебезпеки,ПКМУ№956

З. Здiйснено декларування безпеки об'сіггiв пiдвнщеноГ небезпекн

+

щшсг 1 Порядку проведеншобов'язковопос.1рахуваншщшiльноi'
4. ПРОв€деI[o oбОв'яЗКОвОГО СIРа1уваI]ня цивhьноi

вiдповiдаі[ьностi суб'апiв господарювання

+

вiдповiдагшос`гi, ПКМУ №1788,пункг4.9.5птБ
пункг 1О час'ш1и першоiстагh20Iтушг2часпш1

5. РОзроблено планiв j[окалiзацLi та лiквiдац]Т наслiдкiв аварiй на

об'€кгах пiдвищеноТ небезпеки

+

2 часпш пфшоiсгаггi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,щш1и4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'сигга засобами ко.г[еяггивного та

+

iнднвiдуального захнс.[у

7. Розмiщеtіо iнформацiю про заrодн безпекн та вiдповiдну
поведінку населення у разI виникнення аваріi

першоi. статтi 130КЦЗУ,ста"11ЗУ № 2245

пуIш 3 частЁ першо.і.

+

статгi 20 КЦЗУ

пушт 4 чаытIни пфшоi.статтi20КЦЗУ,час`1ш1а 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заIОдiв

+

пуЕш 5 часггЁ першо`і.стаггi20,ста"26КЦЗУ,пуЁ3ПКМУNg787

9. Створено об'сIгговi формуваI[ня цивiльIIОго заLшс'гу та необЕjдну
я -ш фуI]кцiонування матерiаіIьно-технiчIIу базу, забезпечено

+

готовнiс'[ъ такш формувань до дiй за призIIаченням

nyEm 6 часягЁ пфшо1сгатгi20КЦЗУ,додаток 1 доМе'юдикиI1рогнозуванш

10. СтIюреI[О диспетtlерсшу службу на об'€іггi пiдвищеноТ

небезпекн

+

пуIш 8 часЁ першоiсгатгi20КЦЗУ,стат1`я40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань цнвhьного захIісту, у
тому числi правилам техногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
пункг 1 1 часmш пфшоi.статтi20КЦЗУ,щrшги5, 6ПорякуздiйснеFш

12. Пров€д€но об'сIгговi тр€нуваIIня i навчаIIня з питань

цивhьного зашсту

+

навчання населеIшя дiям унадзвичайшхситуацiях,ПКwNg444

1З. Забезпечення аварiйног-рятуваіIьного обслуговуванm суб'сктiв

г"подарювшня

пушг 12 частиш 1кршо.і.
+

стаггi 201`а стапя 133 КЦЗУ

стапя 32, щrнк" 15, 1часгинипфшоi.сгатh20КЦЗУ,mкжМНС№653,цушг24ПКМУ№253(mативчиннiсть)

14. Забезпечення дотрнмаtlня внмог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, Облiку, використання та

+

реконструкцГI. за1иснш споруд щIIвiльного захисту
на замiнv ПКМУ Ng 138
пункг 18 часш1и Iкршоiстатгi20КЦЗУ,с.гат я98кцзу,абзацшост]йпунк1у4Порядкустворен яiвикорис'mшIяматерiапьрезервівдлязапобiган я,лiквiдацi .надзвичайшЕ]іситуацiйтехног€шогоi

15. Створено об'сIгговий матерjаjlьннй резерв для запобiгаIIня та
iквjдацIi наслiцкiв надзвичайнш ситуацiй

+

прирощою хараккру та i.хнаслiдкiв,ПКМУ№308(вті]ативчинhсть\
на
замiнv
абза
етвкртЕй пушгу 3 Порядкуствореннятавикористанняма'IкрiаjънихрезервiвдлязапобiганняiлiквiдаIdi.наслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'€Iггi пiдвищено.]. небезпеки автоматизованш
снстем раннього внявлення надзвичайнш ситуацiй та систем

стат1`я 53 КЦЗУ
+

оповiщення та забезпечено Тх працездатIIiсть

пушг 1 . 1 Правил охоронижп"Тподейнаводшжоб'mах

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
+

життя людей на водних об'скгах

Поясненш до позначень, використаних у перелiку питань
«Таю>

-так, виконано, дотримано, вiдповiдае, присугн€;

«Нi»

-нi, не виконано, не дотр"ано, не вiдповiда€, вiдсутнс;

«НВ»
«НП»

-не вимагасIъся вiд суб'скга господарювання (фiзичноi. особи -пiдкрисмця)/об'€кга, що пкревiрясгъся;
- не пФевiрялося на суб'€ктi господарювання (у фiзичноi. особи -пiдкрисмця)/ об'еЕсгi.

ОПИС ВИЯR7IЕНИХ ПОРУШЕНЬ
НОрмативно-правовIй акг, вимоги
Jчgз/п

ЯКОГО ПОРУШеНО

позначенняНОРМаТИВНО-правовогоакга

реквiзити норми(пункт,стаття)

детальний опис виявленого порушення
КО

1шу

Роздiл V п,2.1,

НИй ЗАКЛАд оСВ1ТИ
«КАЛ1П11ВСЬКА НЕПОВНА

зАгАльноосв1тня школА 1-11 ступЕню»
Вiдсутнiй зовнiшнiй щютипожежний резервуар, а
с:аме.. «Пожежнi резервуари повиннi бути справними

i утримуватися такш чином, щоб забезпечити
б езперешкодний
забiр
води
пожежі+имм

1.

роздiл vl,
п. 8, додаток 2

ппБу
по заЕшадам
освiти

автомобd"и».
Кабiнети закладу не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «Усz.
будiвлi заіыадiв та установ мають бути забезпеченi

п ервинн ими
засобами
пожежогас iння :
вогнегаснuками, ящиками з пiском, бочками з водою,
покривалами з н егорюч ого т епло ізоляціиног о
матерiалу, пожежнит вiдрами,
совков:имм

2.

лопатами, iнш:им пожежним iнструментом ».
Роздiл V п.1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.(d5»,таб.(d5_1»

1п1Бу,гфврm

Будiвшо не обладнано системою протипожежного

п-`б-

захио1у (системою пожежноi. сигналiзацii., системою

Jщ

зшащЬтаусшm

с-схнй

уфнакz" .схшiнzшуф15.082016№974,вкф'уфЖнЁ2016р.заNg12 9ф59(далi-ш1Бупозашадамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

3.

передавання пожежшж сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: БуЭ2t#",
примiщення та споруди повuннi обладнуватися
сuстема]ш протuтожеэIсного зсDсuсту вiдповiдно до
дБН В.2. 5-56: 2014 «Сuстемм протипожежного
зсшсту».

4.

Роздiл IV п. 1.6.

ппБу

Не виконано з'€днання жил електриtши провод.
паянням, опресуванням або затискачами в корщорах
та в дитячих групах будiвлi дошкiльного навчального
зажд:у,

а, сi"е.. З'сднання, вiдгсUіуження та

окiнцювання жил проводiв i кабелiв мають
здiйснюватuся
за
допомогою
опресування,
зварювання, паяння або затuскачiв.Будiвлянеобладнанасистемою оповiщення про
5.6.7.8.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п.5.1;додатокБ,

гптБу
1Ш1БУ по закладам
освiти
дБН В.2.5-56:20141шу

пожещг та управління евакуюванням людей а саме.
«d5удuнкu , прuмiщення та споруди повин н i
обладнуватися
системаш
протипожеэюного
захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014 «Сuстемu
ПРР9рі!±g:3крежногозшисту».

табл. Б1, п. 5.1РоздiлП1п.2.22.ст..20п.4.3.РОздiлШп.2.31.

Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником яшй
встановлю€ться на фасадi будiвлi або iнши видних
місцях з освiтленням у темний час доби, а саме:
«Будuнки та iншi об'€кти мають бути забезпеченi
а_др`есними вказiвнuкамu (назва ву]шцi, номербудuнку),встановлениминафасадахбудiвелъабо
i!Iшuх видних мiсцях i освiтлюванuми у темний час
доби».

кодекс
Працiвники об'€кгу не
1ЩЛЬНОГзашстуУкраi.ни«порядкзабепчняаселняiосбвгосшадуневосiзванихформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзахисту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкраi.нивд19.0820№120«Правилтехног 1.безпкиусферiцивльногзахистунапiдри€мствах,органiзцях,установхтан ебзпчнжтериоiяхпБу iндmiдуального заисту.

роздiл 111 п.9

1шупозамадамосвiти

забезпеченi

засобами

Шлжи евакуацil. не забезпеченi евакуацiйним
освiтленням. Свiтильники евакуацiйного освiтлення
повинні вмикатися з настанням сутiнкiв у ржiперебуваннявбудинкут1юдей,асаме:ttСхоdо6j

к]іiтш,

внутрiшнi вiдкрuтi та зовнiumi сходu,

корuдори, проходи та iншi шяхи евакуацi.t мають
бути

забезпеченi

евакуацiйним

освi:I'I!uіеннм.

Свiтuлt,нuкu евакуацiйного освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у азi перебування в

будинку людей ».
9.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

1п1Бу

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016

Не виконано обробля1шя засобами вогнезахисту
дерев'яних елементiв горищних покритhв будiвлi, а
Саме.. «У будинках, крiм будшкiв V ступеня
вогнестiйкостi, дерев'янi елементи горищнш
покритт iв
повинн i
оброблятися
засобами
вогнезахuсту, якi забезпечують I групу вогнезахuсноt
ефективностi».

Перелiк питань щодо здiйснешя коштролю за дiями (бездiяльнiстю) посадовш о€iб,
уповноваженш на здiйснення перевiрки
(заповнюетъся виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
Ng

I1итання, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'скта

господарювання

з/п
1

тж

нi

нв

Про 1роведення шаново1 пфевiрки су6'€к'm господарюmшя письмово

нп
и

попереджено не меше нiж за 1О календарних дЕЬв до i-і. початку

Посвiдчены m проведешя перевiрки " службовi пфвiдчешя, що
2

засвiдчують осiб, що кроводять пкревiрку, пред'явtlено

U,

вiп о5 юiтня 2007 D. N 877

частиші п'яm стаm 7 абзащ1треhйташостий!2=±±шiJQLЗ±!вiпо5квiтня2007гt.N877

L/

3

Пкред почапом здiйснены перевiрки осо6ами, що здiйсшсіють

5

частина чствеDта статтi 5 ЗУ

частина п'ята статті 7 статгя
10 ЗУ вiп о5 квiтш 2007 D. N877

Копiю посвідчешя m перевірку надано

4

Нормативнс
обгрунтування

пфевіркрr внесено запис 11ро перевірку до відповідного журналу
суб'€кm юсподарюmlшя (за його наявностi)
Пiд час позашаново1 перевiрвш з'ясовуватшся лше тi пигання,
необхiдність перевiрки яких с"а пiдсmвою д71я Ii` здійснення. У

частина mанадIIята с'mтгі 4
ЗУ вiн о5 квiтня 2007 D. N 877

L,

час'гина пеюша статгi 6 ЗУ вiл

посвiдченнi m здiйснены позаIшаново1. перевiрки зазначено пиmнIш,
що с пiдсmвою дг1я здiйсненш mкоi. перевiрки

05 квiтня 2007 D. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та ск,г1аденого акта перевірки
Jч9з/гI

Опис пояснень, зауважеIш або заперечень

Цей анг перевiрки складено у двох примiрншах, один з яких вручас-гъся керiвщr (власнику) суб'€н1а юсподарюmlшя або уповноваженiй шIм
особi, а друпй - залшасться в орmнi дСНС УкраШи, посадовi особи якою здiйсшовали захiд дфжавного нагляду (контролю).

Пiдписи осiб, що брали учасгIъ у перевiрцi
Посадовi особи органу дСНС УкраШIи:
Головний iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС Украillи у днiпропе'Iровськiй областi
майоD слvжби шшiльною захIютv
(пос8да)

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

Посадовi та/або уповноваженi особи суб'сггга господарювання, iншi ОСОби, пРиСутнi пiд час здiйснення заходу:

ктоD комунАльного зАклАду
оосв1ти«кАли1пвськАнЕповнА
зАгАльноосв1тня школА»
СОЛОНЯНСЬКО1 РАй 7ТЕРЖАдМ1Н1СТРА1Ш

сердюк г.1.
(крiзвище, iм'я та по б8тъковi)

(посада)

Примiрник цього аюа перевiрки отримано « дlf»

2018р.:

диDектоD КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «кАлш1всысА цЕцовнА

сердюк г.1.

зАгАльноосв1тня школА»
с олонянськоЁ рАйдЕржАлм1н1стр АшЁ

(прiзвище, iм'я m по баmювi)

(посщщ)

Вiдмiтка про вiдмову hдпюання/отрIшання (необхiдне пiдкреслиги) посадовими та/або у1ювноваженими
особами суб'€кта господкрювашш цього ак1а пкревiрки
Пll"Пm У вшадку наявностi в актi вiдомос'гей, що сIановлятъ службову або дфжавну "смншцо, йому може бути Iрисвосно вiдповiдний 1риф
секре"остi а6о обмеженш доступу.

пЕрЕлш

нормативно-правовIIх акгiв та норматIIшш документiв, вiдповiдно до якш
складено перелік пита1]ь щодо проведення перевірки
Назва нормативно-правового
Заmерджено
нормативноаша
вид нормативнодата та номер
правового акта
правовоIіо акга та
норматнвноназва оргаку
правового акта

ПозначеЁ

Jч9

з/п
А

2

1

зу № 877

].1

4

3

Заюнн Уkраm

1

«Про основЕh засади дфжавнопь mпшду
(контролю) у сферi госIюдарсыоiдiяльносh»

ЗаконУкррш

вiд о5 квiтш 2007 р.

№ 877-v

1_2

к1ру

КодвЕс цивiльного 3ахисяу Украiш

кодекс

вiд о2 жо]пш 2012 р.N95403-vl

L3

зу № 2245

«IЪо об'сЕгги IIiдвищеноi небезпеЕи»

Закон Укр{ш

вiд 18 сiчы 20О1 р.Ng2245-I11

1_4

зу № 15/98

«1Що захист люд1ш1 вiд вшіщг iонiщлочою

Закон УЩш

вшцюмiюmшIя»
2
2.1

2_2

2_3

2.4
2_5

2.6

2.7

2_8

1-№956
1-№306

гпm№5
ГПСМУ № 564

1-№ 1788

1-№ 1200

1"у№1214
(Ъ- чиннiсть\ЕвЕаыiнуI-№763

від 14 сiч" 1998 р.

№ 15/98-вр

Посгmовн Кабiнеч7 ПШнiстрiв УіФШн
Пос'ганон КабiнеIу Мiнiстрiв

Порядок iденI`ифiкацii та облiку об'екhв

вiд 1 1 л-ш

украiкрzгкрii, за якими оцilпосгься сщrпiнь Посmноm Кабiы7гу Мнiфв
рmlщі вiд кроваджеш юсIюдарсыоiдiяльностiтавизначасгъсяпqhодичнiсггъздiйснешяшіановихзаходiвдqржавногонаIщду(кон'грог1ю)усффiтехногешоЁmпожежноiбезпеш

укрm

2002 р. № 956
вiд 29 jlютого 2012 р. №
306

Тшове положення 1ро вiдомчу пожежщr

Пос'mнова КабiнgIу Мнiстрiв

пiдшеноi небезпеы

окрну

укрi-

вiд о9 сiчш
2014 р. № 5

Постанои Кабiнету Мilhстрiв

вiд 17 лшш

ПОЖЫНОi ОХОРОНИ

украi-

2013 р. № 564

Порядок i правила проведення обов'язковою
сгракуванш Iфijп,ноi вiшовiдашносгi суб'сг iвюсподарюван язашкоду,якаможебугнзапошянаIюэю2ісами"аzLаріяминаоб'сг ахпідвIпі[сноiuебсзпешLвкшочаючипожсжовибухонебезпечнiОб'СIГГН"Об'С'ЕГЩЮСПОд?РСЬmдЯЛЬН1СГЪнаяшхможепри3вес"доаварiйеколоhчноюiсанiткрно€пiдемiолоhчноюхатюкру

Пооmной Кабiнеггу Мiнiстрiв

уф'-

вiд 16 jшстоmф

Порядок забезпечешя населенш i

Постанои Кабiне.Iу Мiнiстрiв

вiд 1 9 сфпш

працiвшкiв формуваш> та спецiалiзоmнихслужбцmiльногозахистузасоГ:имнiндивiдуэльноюзахис'гу,при7IадамирадiаIЁШоiтахiмiчноiрозвiдки,дрзЕме1ришогоiхiмiчногоIсонтрQпю

украг-

2002 р. № 12ф

Перелik об'€кhв m окремих територiй, якi

Посюноm Кабiнету Мihс'Iрiв

вiд о4 серш

пiдшIають постiйному m обов'язковому надоювiрнiйфновiобслуговуван юдфжавн миаварiйно-ршувалыпшислужбамиПрозатверджешяперелiкусуб'ектiвюсподрюваЕш,галузейтаокремихтфиторiй,якiп дI яmютьпосIiйL"утаобов'язювомуаварiйно-рятувальномуобслуговуван юнадоговiрнiйфновi

укра1--ПостаноЕю Кабiнегу Мilhстрів

2000 р. № ]214вiд26жовтш

у"--

2016 р. № 763

Посmнова Кабiнgгу Мiнiстрiв

вiд 29 Ё 2001 р. №

Порядок функцiонуванш добровільноi

ПКЮ№308

Пщдок сг1воренш i вшористаЕшя

(вЕmтив чшнiсть`шзамiнv

матqэiалыIих резкрвiв д7ш запобiгаtшя,лimiдаIЬiнадзвичайнихситуацiйтехно1енноюiIрZродноюхаракткрута 1хшслiдкiв

укрi-

2002 р. № 1788

308

1-№775
Порядоk створенш m вшористаншма`гкрiапышхрезервiвд7шзапобiгаIшя iлiнвiдаIШ-mслiдкiвнадзвIгшйнm[ситуацiй

2.9
2-10

2_]]

2_12

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Пщдон пiдmови до дiй за Iршmченням Посmнова КабiшIу Мiнiсгрiв

ГШЭvку № 444

Посmнова

у надзвшайних сигуацmх

украm

Порядок утвореш, завданш m фgгшцiіформувань щвiльною захисту
Порядок викфшmнш захисIшх споруд
щmпьною захисту (цmiльноi оборош) дшюспофЕхзьних,культурнихmпобуровихпотребПорdдокстворенш,утр"ашифонду

Посmнова Кабiнегу Мiнiстрiв
украi`Посіmнова Кабiнету Мiнiстрiв
ущиi`ЕшПосmноm Кабiнету Мiнiстрiв

2009 р. № 253вjд1Оберезш

заmсшх с[Iоруд цивiльною захmпу mЕеденшйоп>облiку

украi-

2017 р. № 138

Пеложення кро €дину дфнавну сисгему

-№787
Iшкh„ № 253

г- № 1 1

1-№6
1- Jчё 729

гп"№о841

г-№440
ГПСЮ№819

НАПББ.03.001-2004

fЁтив чиннiсть`

3.з

вiд 26 чфвш
2013 р. № 443

Кабiнету

Мiнiстрiв

вiд 2б чфвш
201З р. № 444

вiд о9 жовтш
201З р. № 787

вiд 25 бFреш

Пос"нова Кабiнсггу Мiнiстрiв

украi-

вiд о9 сiчш

Щю затвфдження пфегіiку об'сктiв, що
належать суб' скmм господарюmнш,щюекгуваншякихздiйснюсIъсязурахуваннямвимогiшенфноJI`ехнiчшхзаходiвцивiльногозахисту

ПосIанова Кабiнglу Мiнiс'грiв

вiд о9 сiчы

Порядок орmнiзацii. m провед3шя
професiйноi пiдгUI`овки., IhдвIщеЕшкшiфimldiосновнипрацiвшIкiвкрофесiйнихаmрjйно-рятуЕmнихслужб

Пооmнои Кабiнегу Мiнiстрiв

укр1'-

2013 р. № 729

Про затверджешя Порядку проведенш
еmкуацh' у разi заIрози вЕЕЕшшенш абовшшеншидзвичайнихсиIуацiйтехно1ънного"природноюхаранг\кру

Постаноm Кабiнету Мiнiстрiв
укра1'-

вjд 30 жошш 2013 р, №

ПqрядоЁ подаш1я i ре€крцil дешараIЬi
вiддовiдностi матерiально.г€хнiчноi базисуб'cImюсподарюmннявимоmмзаконодавсгтвазшаньпожежноЁбезпени

Постанова Кабiнегу Мilliкрiв
ухр8m

вiд о5 чфвш 2013 р. №

ПщдоЁ Iроведенш навчаIшя кqhвною

Постанова Кабiнglу Мнiстрiв

укрi-

укр1-

Iншi Iю|]матнвноправовi aIcm m норматшнi дощгмепm
Наказ ШС Укр~ш

Тшювi норьш належностi вогнеmсннкiв

2014 р. № 11

2014 р. № 6

вiд о2 жоыня

841

440

вiд 23 жоmш 2013 р.
Ng 8 1 9

вiд о2 квiтш 2004 р. №
151,зареакрmнийуМн'юстiУф.ш29квішя2004р.за№554Л)153

Щюви71а пожежноI 6езпеки в Украiнi

Шказ МВС Укрiш

вiд 30 ц]удш 2014 р. №1417,зареестроmнийуМнtостiУкрiшо5бфезш2015р.за№252д6697

Правша улашIуmш

Правиг1а улашц7ванш, ексIілуаml$I m

систем рашп,ого

Еhиз ШС Укрiш

вiд 15 травы 2006 р. №

технiчною обслуговувашя сисггем раннього
вшвIіешя надзвичайшх сшгуацiй "

IптБу

в-еЕпы

/Ётш чиннiсть`

3.4

укрi-

цивiльного 3ахисту

з

з.2

775

орmнiв ущавгIiны " сил цнвiльною захнс7щr
Порядок здiйсненш навчання mсстіешIя дiям

складу m фахiвIЬв, дiяльнiсть яких пов'язаназфmнiзацiсюiздiйсненнямзаходiв3пшашцивiльноюзахисту

3.1

вiд 30 вересш 2015 р. №

украiни

ш"№443

|`ы"тив чиннiстъ`ЕвЕамiЕуГПСМУ№1З8

2.13

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

оповiщенш людей у разi ix вишшенш

Правша охорони жЕгггя

ПЕ"шIа охорони жнг" людей на ЕюдЕшс

jпод?й на вод1и

об'-х украi'шПравппаохорош жити людей m IюдlпIх

об'е"х
/Ё чшнiсть\ЕвЕамiЕr

288, зареытроmшй у

мн'к-i укрi05 липня 2006 р.заNg785/12659

Наказ ШС Укр-ниНаказМВСУкрiш

вiд о3 груды 2001 р.

№ 272, зареФтроmшй у

Мiн'mh Укрiш о1

jютого 2002 р. за №95/6383вiд]Оквiтш2017р. № 30]

Правша охорош жЁ об`-хУкраiни
людей на юднш

зареестрованнй у Мiн'юстi

об'-х

з.5

птБ

укрIни04травня2017р.за№566до434

Правша тешог€шю1 безпенн у сферi
щmiльною захисгу ш пiдприемствах, в
орmнізащя]ь установах " m небезпечннх

Наказ ШС Украm

557, зарефкрйний у
Мiн'кхh Украі-ш оЗ

Ткриторiях
3.6

метод"
ПРОШОЗУmЕШЯ ХНО

Метошка прогнозувашя mслiдкiв виливу
(вшиду) небезпечшх хiмiчних речовш кри

ве|юсш 2007 р, за №10%/14273

Наказ hШС МiнаIрополiтшщ

Мiнекономiш, Мнекапоhi.

аЕmріях m промисловнх об'снIах i транспорh

3.7

Методm спостфежень

Методща спостсрежеш щодо оцiши
радiацiйноI m хiмiчноi обс"новки

вiд і 5 серпш 2007 р, №

вiд 27 бфезня 2001 р. №
ТЗf8;2/64lГ2:2.,

зареыIроmний у Мiн'юстiУкрiш10квiты2001р.заNg326/5517

Шказ ШС УкраШи

вiд о6 сер11ш 2002 р. №
186, заресстрований уМiн'юоI`iУкраі.ни29

серш 2002 р. за №
708/6996
3.8

IЕструкцiя з трЕЁого

Iнс.]руm$я з тривалого збфшнш mсобiв
радiацiйного m хiмiчною захисту

Еhказ ШС УкрШ

вiд 16 Iрудш 2002 р. №
330,заресскрв8шйуМiн`кхяiУкраiшо4бфезш2003р,за№179д500

Iнкруый щодо

IIюкрущiя щодо утримашя захис1Iш споруд

щшiльноi обфони у мкрний час

IhEm шс укщ.iни

угримання захисних

вiд 9 жоmы 2006 р. № 653,
заресстроmшй у hЯнЪоh

збкрiтаI-

3.9

спфуд

3_]0

Правша надаш
технiчних умов

Украilш о2 лисггопада 2006р.за№1180/13054

Прави71а mmнш техн]чних умов до
ilшешерною забезпечешя об'еша

6удiвнщIва щодо пожежноi та тешогешоi

Наказ МiнiGIфсIва о6орони
укра1'-

безпеки

вiд 14 jlистоIидр 2013 р. №

77 ] , заре"троmний у
Мiн'юGli Укр~Еш 22
листошда 2013 р, за №1988/24520

3,]1

ГLш реагуЕmlшя m
радiацiйнi аmрiЁ

Ппан реагуванш m радiацiйнi аварii

Наказ дфжатокргуjlювашш,

шс

вiд 17 тщвш 2004 р. №
87/211,зареестроинийуМiн'кхнiУкрiш]0червня2004р.за№720/9319

3.12

дБН В. 1 . 1 -7-2002

дфжавнi будimльнi нфшL Захист вiд

- держбулу укрi-НаказМнреhощrУкраШ

вiд о3 II,удш

(Еггtmтш чиннiсъ`

пожежi. Пожежна безпека об'сктiвбудiвш-дфжавhбудiыпьнiнорьшПожежнабезпеиоб'скгiвбvдiвниц[ва

2002 р. № 88

на±дБНВ.1,1-7:2016
3.13

3.14

3.]5

з.16

дБН В.1.24-2006

вiд о4 сфпш 2006 р. №
274

Наш Мiнагропсшj"ш,

шс

№ 730д70, заре€с`1рованийуМiн'юспУкрiни05квi"2007р.за№З13/13580

Мстодша iдеIггифiкацil.

МеюдIm iден"фi каIhi погенПйю

Наmз ШС Укра1.ш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98.

1шо

дЩ В.2.5-56:2014

з.18

дСТУ Б В.2. 5-38:2008

дЩВ,2.5-74:2013

дЩВ.2.5-28-2006

небезпечшх об'сктiв
дFр-d Фдiвелшi норшt УkраЁf[L Сіісmm

Вiд о4 крудш 2006 р.

зареестрованй у Мiн' юстiУкраiЕш20беЕх:зш2oo6р.за№286/12160

Ham hGфсгiоку Уtф3@ttt

вiц 1З івшtнщд? 2014 р.
чшоd э о1 07 2015р

ШRаз jфtж]БсгобудуваЕшI УкраjЕфг

еЩ 27.06.96 р. №] 17 та Аведеh в дiю
Iшсазои №136 вiд о6.08,97 р. з01.О1.1998р

Шбф[апЕ,Евй стаFtщ Укр3ПпL bЕвеFкрЕIе общдIшш
ФгдпtЁh i сIюруд. Улшфrьашіі бmіс]шіюзахисту будiвсmiсI"д

Шказ h&Iiстерс" регiыфjшfОю рсЕiнпку

таФдi-укрm

вh 27 червЕЕг 2008 р, № 269, чнтuпй

дкрвId будiвеJшti Fкрш[ УFраВшL Водопосtгачаюш.
ЗОuhвd Xереяi та сItОрудlL Ыіошh тіопозшЕtl

Шнав МЕіiстсрства регiфйjшюю развгггку,

фrдiшmфаташгглоъочо-ршшіого

нiд о8 квiпп 201З р. №_ 13З, шшпй
з о1 ch 2nl4 р.

дffmнIi будiвельh крш УфаЁDL IFшегкріе общщЕашг

Ham hGнiсгqрства будiшщIва, архiтектурн
ta mггюъошкргmлъIюто гос[tодарс.mауkФаm

з О1 ю- 2006 р.

Itроргtп]ос-tою захItсту
ЛфвЕБ будiее\шId нфюг Уфаiюf. Бу:шпmг та с[Iоmzuі
дtпчш дршсimнmL заIсщцizL

т-

буппш і сIхкуд. 1Щфодое i ппуtпtв фвhлсtші
з21

Шказ Мнбуду Ущiни

Правша пожежноi безпеки в
аIрокромиа!ювому компjlеюсj

дщв.2.2+97

з,2о

дкржавнi будiвельнi норми. 1нженернотехнiчнi заходи цшhльною захисту(щiльноiоборош)

2"/200

НАПБ В.01.057-

з.17

з.19

вiд 31 жоmш 2016 р.№287

щюшm уJвuпту-

Щ"шш упаЕЕг1уванш еjlешроустаЕю.он. Гmва 1. 7

сLлк=ггроустшtовоI[

Зазсн.лыqЕія i запіснi заRоді с]Iеtфобсmсааt

пх1юд3Ф-у-

Наказ Мйhкрсmа пашвз та акргетшf
украm

зо1 cim

№ З12

2009р.

вiд J5 трашг 200б р. № 168, tш.нгій

вiц 28 серmг 2006 р. №ЗО5

