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СОЛОНЯНСЬМй РАйоНИй СЕКТОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАШИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й оБЛАСТ1
вул.

п (Солонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)
Строменко,
3, смт.Солоне,
Обл., 52400, тел.: (05669) 2-]6-43

Акт№й
складений за результатами проведення планово.і. (позаплановоР перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеш

ЁЕЕпШшЁЕЕЕЕ#ЁЁЁЕЕТШmЁЕЕШЁГШЕШЕЁ_ЕЁmЕШЁнЁЁнЕЕЕЕЕЕЁпЁЁЕЕЁЁЕЕЕЁ.
jК=ас:=Б=:Бj`h.±`=-::::НкС:±h-=``:шаiЁ',Он=``.,.:o=`.i::`="±Ё=±::ЁЁКСШ.:Н1-.Тi`В}--l`I`i`-Яi.'еhт`іьна.б`ніш`іhі-.:

або ре€страцiйний номф облiковоi. картки 1шат1шка податкiв фiзичноi. особи - Ihдкри€мщ, або серiя та

нрмф паспорта (" фiзиЁ осiб, якi через сво1. релiгiйнi пфеконаш1я в установленому порядку
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(мiсцезнаходження/мjсце проживання суб'скm господарювання, номер телефону, факсу т8 адреса елекIронноi пошти)

Перевiрено: бvдiвля за а

Qою: дніпропетDовська область. Солонянсыс1й Dайон` с. Микiльське на

альна
(назва об'€кm персвiрки (об'€кIiв ), адреса (а,щ>еси) роз'гшуванш)

Ступiнь ризику суб'€кта господарюва1ш з урахуваш1ям значення крийmного ризику вiд проваджешя
господарськоi. дiяльностi у сферi техногенноi. та пожежноi. безпеки
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пЕрЕлш 11итАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки
JYgз/п

Питання, що пiшягають перевiрцi

Так Hi НВ НП

оFг:Р;::;iИ:::я

Частина I. Забезпечення пожежноГ безпеки1.Органiзацiйнiзаходищодозабезпеченняпожежно.і.безпекIIб'
1.1

1.2

шсть на о жп розпорядчих документів та ін ормащйшх покажчикiв

I пvнкти 2 -8, 10

+

пи1ань пожежноi. без11еки

На пiдкри€мс'Iвi створено СПБНаmдIIрисмствiстворенодобровiльну пожежщ охорону " утворено пожежноятуЁнийniдроздiJIзбе

1.3

1.4

озлiл`г П Ш`П3

+

тwшт 14 Dозштv Н ПГБУ

+

пvшт 12 Dозліjlv П ППБУ

а зпеченш вивчешя правиtl пожежноі безпеки та проведешш виховноЕюботи,спр"оиноiназапобimнняпожежам1'+

'шсти 17 -19 Dоздiл`J 11 ППБУ

2. У буд1вництвI та на виробнщтві застосовуються матерiали т
+

речовини з визначеними показниками щодо пожежно.і. небезпекиЗ.Забезпеченодотрі"анняпрацiвникамиоб'с]ггавстановленого
протнпожежного режнму4.Наявнiстьдекларацfl. вiцповiдностi матерiаjlьно-технiчноТ бази

суб'скга господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно.[. безпекн
5.пр оведено інструкгажі " проходження навчання з питан
п ожежно.і. безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утрнмання територіТ7.Забезпеченопротипожежнийстанутр11мання будiвель,прнмiщеньтаспоруд

пуш 9 роздiлу 11 ППБУ

+

ПVНКТ 1 1 DОЗЛ1ЛV П ППБУ

+

!ЕЗ±±ВsЁЕ±j±, j±, 20 Dозяілv ПппБу

+

пvнкти 1.1 - 1.21 г,чави 1 Dозпіл\'

ш ппБу

+

пvнкти 2.1 -2.22 глави 2 Dозніл '1111п1Бу

+

8. Забезпечено протипожежнIIй стан утрI1мання шляхiв евакуацГі. i
виход1в

ц}±±±ЕшЕ±2, 4, 5 статгi 57 Кн3у

п`'нкти 2.23 -2.37 г,тави 2
Ш)ЗЛ1ЛV 1П ППБУ

+

. Стан уті]имання IнженерIIого обладнанняЕ
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

лекIроусmновки (можливість іх застосувашя, монтаж, mlадю таексплуатацiя)вiдповiдаютьвимогамнорматmнихдокументiвСистемиопаленытатеп7ювiмережiвiдповiдаютьпрот1шожежЕ"в"оI"

ггvнкти 1.1 - 1.24 глави 1 гіозлijlv

+

с"ндарпв, будiвелыш норм " iшIих норматшшх актiвСистемиЕюнтш1яШiкондиIhонувашIяповiтрявiдповiдають протипожежЕ"

+

в1"ог" норм

+

IV ппБу
пi.нкти 2.1 ~ 2.18 глави 2 Dозлі, '

IV п11Бу
'нкти 2.18 -2.27 г,чави 2ф3лlлvIVппБу

Газове обладданы вiдповiдас про.шпожежним вимоI" нормСистечиканалiзаціimсмiтгевидаленнявiдповiдаютьта екс1шуатуються

Від1ЮВідНО дО В"ОГ 1РОТИПОЖеЖНИХ НОРМ

+

IIVнк" 4.1 -4.4 глави 4 т]о3лілvIV1п1Бу

+

пvlmн 3.1 -3.5 г.іави 3 DозлілvIVппБу

l0. Наявнiсть та ут|tllмання автоматичних систем про"пожежного зашс ту,+засоб.Iвзв' язкуігvнкти 1.1 -1.6 і.jlави 1 гtозшjі\'VппБу
Будівлi, примiщешя та споруди обладнанi авгоматичн"и сиогемами
протипожежного захис'Iу (системами пожежно1. сигналiзацii., авюматшн"и

10.1

системами пожежогасiння, системами оповiщеIшя кро пожежу та укравлilшя

еикуюишям

Tmдей,

системами

про"димного

захисту,

системами

цFIпраmзованою пожежного споскрежеш1я) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

відllовідно до чиших нормативно-1равових актiв
10.2

.
11.1

АСПЗ обслуговуються вiддовiшо до в"ог норматmно-кравовш актiв.

шrнкт 1.4 глави 1 Dозділv V1-пшу

+

аявнIсть та утримання систем пl)Отипожежного водопостачання
Системи зовнiшнього протипожежного водопос'гачання, насоснi с"нцii.
відllовідають та експлуатуються відповiдно до про'гипожежЕшх в"огУЛатТУВЗнш"утр"ашявнутрiшньогопротшожежноговодоюну, кiлькістьвводівубудiвгIю,ви1ративодинавнутрiшн€пожежоmсiЕшя"кiлькісIъ

11.2

струмш вiд пожеж1ш кранiв вiдповiда€ вимоmм будiвельЕш норм

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв добровijlьно.і., вiдомчо.і. т
місцево.]. пожежно.і. охорони, пожежно.і. технiкII та первиннизасобiвпожежогасiння

+

ц}:!щ!±2± 2.3 гт1ави 2 Dоз.іiлv VпгБу

+

п`.нкт 2.2 глави 2 Dозділ`г V

1_пБу
пvнкт 7 Dозпілт' I щнкт 12
Р9ЭЁ!щzlL п\ нкти 3.1 -3.26г.іави3mзштп'VППБУ,статгі61-63КНЗУ

+

1З. дотримання внмог пожежно.]. безпеки пjд час збирання,переробкитазберiганнязерновшiгрубшкормiв

пvнкти 8.1.1 -8.5.18НА11БВ.01.057-2006/20О

+

14. дотримання вимог пожежноТ безпеки пiд час проведення
вогневш, фарбувальнш та будiвельно-монтажних робiт
14.1

14.2

14.3

14.4

Нове будiвшцтво, реконструкцiя, перефнащенш, рес"врацiя m капiталыпй
ремонт пр"iщень, будинкiв, споруд здiйсшоються на підс'mвi кроектноi
докумен"цii., яка заткрджеm у всmнов7Iеному порядку
Заходи пожежно1- безпеки 1ри пiдготовцi m кроведешi зварювалыIих та iнших
вогневих робiт вiдповiдають вимоmм нормативIшх докумеIггiв
Заходи пожежно.1 безпеки при пiдготовId та проведешh фарбувальшх робiт

вiдповiдаютъ вI"о1чм нормат1шних документiв
Заходи пожежноi безпеки 1Iри пiдюговцi та проведеннi робсл з мастшами,
клеями та ilшими подiбними гфючими речовшами й матерiалами вiдповiдають

tюзлiл Vп 1_11_1Бу

+

+

1т\'нн 21 ttозш,W П П11БУ

+

п\Jгшги 1,1 -1.5 глави 1 Dоздiл`.

+

пvнкти 2.1 -2.28 г.mви 2 Dозяiлv

+

vn нпБу
VII ппБу
і1`;нкти 3` 1 + 3,9 і._т1ави 3 Dозлij'IvVIIгнБу

вимоmм нормативних докуменhв
Заходи пожежноi безпеки при пiдютовцi m гIроведеIшi будiвельно-мон"жIшх
робiт вiдповiдають ып`юmt норматIвних докуменгiв

+

аходи пожсжно1. безпеки у проеmнiй докрrмеЕггаIh'I щодо засюсування

пvнкти 4.1 -4.48 гіави 4 DозhпV

Vn 1шу

пункт 2

пожежно-технiчно.I класифiкацil вiдповiдають вимоmм нормапвних

частини

першо.і.

статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

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

14.5.1

Заходи пожежноi. безпеки у кроектнiй докуменmщi. щодо обмежешя

пушг 2 частини першо1

поширсIшя пожежі мiж будшками вiдповiдаюъ вимогам норматшних

статгi 67 КЦЗУ,

дощенпв

щ-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 (mативч-сть\назамiшщrнкIи5.l-5.6дБНВ.l.l-7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi. безпени у кроектнiй докуменгащi` щодо обмеження
пошкре1шя пожежi в будинках вiдповiдаютъ вимоmя нормативних

гIункг

2

частини

першо1

статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

пу-4.1 - 4.42дБНВ.1.1-7-2002 (втоативчиннiсть`назапhнvпунmи6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.3

14.5

Заходи пожежно1 безпеш у проехтнiй документацii. щодо забезпечення
безпечноi. еикуаціi. людей відцовідають ыпюmм нормативних

пушг 2 частини першоi.

докумеmв

пуЁ 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 ативчиннiсть`назамimцушги7.1,1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016

статгi 67 КЦЗУ,

+

14.5.4

пуню 2 частшп1 пкршоi.

Заходи пожежноi безпеки у кроектнiй документацii. щодо забезпечення
mсiння пожежi " проведешя пожежно-рятувальних робiт вiдповiдають

статh 67 КЦЗУ,
цуЕп" 6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002чиннiсть`назамimкунк1и8.1-8.18дБН В.1.1 -7:2016

вимоюм норматив1шх документiв
+

14.5,5

Заходи пожежноi безпеки у проектнiй докуменmціi. щодо основЕzих
iнженерно-технiчних засобiв 3ахисту вiд пожежi вiдповiдають вш`юmм
нормативЕшх докумешiв

пужг 2

частини

першоi.

статгi 67 КЦЗУ,

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 (mативчиннiсть`назамiнvпункш9.1-9.2дБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.6

Частина П. Забезпечення техногенноi безпеки та захис'ту
населення і те|]итор1иu,
вщ надзвичаиних сIIтуаціи
пуЕши 1 - 4 Перелiкуоб'€ктiв,щоналежатьсуб'ектамгосподарюван я,Iроектуваш1я кихздiйсшоеIъсязурахуван ямвимогiнженерно-тсхнiчних'ОдiВЦИВiJIЬНОЮхнсту,ПКМУ№6`

1. Виконання вимог iнженерно-технiчнш загодiв на об'€ктах,
проеIггуванш якш здiйснюсгься з ураЕуванням iнженернот€zнiчнш заходiв цI]вhьного зашгсгу

+

пiдпуню 1.9 дБН В.1.242006

пуЁ 3 Порядку•ешфiкацii.mоблiкуоб'€ктiвпiдIщеноi.небезпекщ1"У№956
2. Пров€дено iдентифiкацiю об'сtста пiдвищеноТ небезпеіm

+

пункт 9 частиш першоi.статгi20КЦЗУ,ПорядокешаруваЁбезпе"об'hпiдвщеноiнебезпекщПКМУ№956
З. 3дiй€нено декmруml[ня безIIеки об'€Iст'iв пiдвищеноТ небезпеки

+

пушг 1 ПОрядку проведеныобов'язковогострахуваншщiJшоf

4. Проведено обов'язкового страцгвання цивhьноi
вiцповiдальностi суб'снiв господарювання

+

пункг 1 О часггЁ пкршоIс`гатh20Iтункт2час1иш

5. РОзроблено планiв локалiзац]i та лiквiдацil. наслiдкiв аварiй на
Об'€Iгmх пiдвіIщено.і. небезпеки

+

пфшоi. статтi 130КЦЗУ,сmггя11ЗУ № 2245

пуш 2 часЁ пфшоiстаттi20КЦЗУ,ПКМУ Ng1200,щЁ4.3,4.6ПТБ

6. Забезп€чено працiвннкiв об'сIгга засобами колектIівного та
illднвiдуаjіьного загнсту

7. Розмiщено iнформащiю про заЕоди безпеки та вiдповiдну
поведінку населення у раз] виникнення авар]i

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788'пу-4_9_5птБ

+

пуЁ 3 часгшш першоi

+

статI.i 20 КЦЗУ

пункт 4 часЁ пфшоiсmтгi20КЦЗУ,часгша 9с"тгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш заходiв

+

гкутш 5 часЁ першоi.статгi20,ст~26КЦЗУ,пуню3ПКМУNg787

9. Створено об'сIгговi ФормуваIIня цнвiльного захисту та необхiдну
я .I.x функцiонування матерiальI[о-теIнiчну базу, забезпечено

+

готовнi€тъ такш формувань до дiй за прIIзначенням

пуЁ 6 чаелЁ пфшоjстатгi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодикипрошозуванш

10. Створено дIIспетчерсыgг службу m об'€кгj пiцвищеноТ
небезпекII

+

щгЕш 8 частЁ першоiсmтгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвникiв з пнтань цнвhьного захисту, у
тому числі правIIлам техногенноi безпеки

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
пункг 1 1 часIини пqэшоi.статh20КЦЗУ,пункги5, 6Порядкуздiйснеш

12. Проведсно об'€кговj тренування i навчанIIя з питань

цнвhьного зашсту

+

навчаны населенш дiям унадзвичайЁситуацiях,ПКМУ№444

1З. Забезпечення аварiйногря'Iувального обслуговування суб'сктiв

го€подарfовання

цункг 12 час.ппш першоi
+

статтi 20та с1`апггя 133 КЦЗУ

стапя 32, пушп1 15, 1час"нипфшоi.статтi20КЦЗУ,mказМНС№653,щ7нкг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотрнмання внмог законодавс'1`ва щодо
створення, зберiгання, утримання, обj[iку, використання та

-

+

РеКОНСТРУКЦ)] ЗаХИСНИХ СПОРУд ЦIIВШЬНОГО ЗаХИСТУ

іmатнв чиннiсть)
на замiш ПКМУ Ng 138
пушг 18 час"ни пфшоiстm20КЦЗУ,с`га.mя98кцзу,абзацшост[йпушгу4Порядкус'Iворен яiвикорис.mlшямагсрiальрезервівдіязапобiган я,лiквiдацi надзвичсигуацiйтехноген огоi

15. Створено об'скговий матерjаіIьний резерв для за]юбiгаIIIIя та

iквiдаціi наслiдкiв надзвнчайнш снтуацiй

+

кркродною хкраккру m ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(втDатшчишhсть\назамiнvабз

стверт1й щ7шгу 3 ПоРядкустворе1шятавикористаш1яматерiальнихрезервiвдлязапобiганняiлiквiдаIЬiнаслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ШМУ 775
ста" 53 КЦЗУ

16. Впроваджено на об'скгi пiдвищено.]. небезпеки автоматизованш
систем раннього Ешявлення надзвичайнш ситуацiй та систем
оповiщення та забезпечено -Iх працездатнIстъ

+

щ7шг 1 . 1 ПРаВИ71 ОХОРОНИжг1тяТподейнаводЕпвLоб'mах

17. Забезпечено виконання вIIмог законодавства щодо охорони
+

життя людей на водниЕ об'скгаx

Пояснення до позначень, використанш у перелiку Iшгань
«Таю>
«Нi»

-так, виконано, дотр"ано, вiдповiда€, присутн€;
-нi, не виконано, не дсггримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«НВ»
«НП»

-не вимагасться вiд суб'скга господарювання (фiзичноi особи -пiдпри€мця)/об'€кга, що перевiрясгъся;
- не пкревiрялося на суб'еIпi господарюваIшя Ф фiзичноl. особи -hдприемця)/ об'екгi.

ОПИС ВИЯПLJIЕШХ ПОРУШЕНЬ
НОрмативно-правовий акг, вимоги
якого порушено
J№з/п
позначеннянормативно-правовогоакга
детальний опис виявленого порушеIшя
реквiзити норми(пункт,ста"я)

ко

1шу

роздiл VI,

п. 8, додаток 2

по закладам
Освiти

ний зАклдд осв1ти

«мик1льсысА нА дшпр1
зАгАльноосв1тня школА 1-111 ступЕню»
Кабiнети закладу не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «Ус7.
будiвлi заіUіадiв та установ мають бути забезпеченi

первинними
засобами
пожежогасiн ня:
вогнегаснuками, ящиками з пiском, бочками з водою,

1.

покривстами
матерiсu[у,

з негорючого теплоiзоляцiйного
пожежними
вiдрамu,
совков:имu

лопатами, iншим пожежним iнструментом ».
Роздiл V п. 1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А1»додатку«А»;п.5,1.дод-«Б»,таб.«Б-1»

1п1Бу'1щшЕ-

Будiвтпо не обладнано системою протш1ожежного

п-'б-

захисту (системою пожежноi. сигналiзацii., системою

дJи

зпсщЁтаусшнв

-схЕiш

уфнп-.схшilщуф15.082016№974,вкm`укр08нЁЮ16р.заNg12 9Ф359(далi-1п1Бупозам дамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: БуЭz{#7",

прuмiщення та споруди повшннi об]іаднуватися
системами протипожежного зсжисту вiдповiдно до
дБН В.2.5-56..2014 «Сuстеми протипожежного
захисту».

2.

3.

Роздjл IV п.1.6.

1шу

Не виконано з'€днання жил елек1ричних проводiв
паяш1ям, опресуванням або затискачами в коридорах
та в дитячих 1рупах будiвлi дошкiльного навчального
заш:ащі.
а, саме.. З'€днання, вiдгтуження та

окiщювання

жил

проводiв

i

кабелiв

мають

здiйснюватuся
4.

шу

роздh V п.1.2.

роздiл VI'
п.6
п.5 .1 ; додаток Б,

за

допомогою

опре6i;ё5:н,`

зварювання, паяння або зс[тuскачiв.

Будiвля не обладнана системою оповiщення про
ППБУ по закладам пожежу та управлiння евакуюванням людей, а саме:
tШудuнш, примiщення та споруди повuннi
освiти
системами
протипожежного
дБН В.2.5-56:2014 обладнуватися
захисту вiдповiдно до дБН В.2.5-56..2014 «Системи

табл. Б1, п. 5.1

протипожежного захисту ».
5.

6.

ст..20п.4.3.

кодекс
Працiвники об'екту не
LшільногзахистуУкраi.ни«порядкзабепчншаселняiосбвогсю1адунево€iзванихформуваньзсобамирдiацйногтахiмчногзахисту»,затверджнийПостанвоюКабмiнуУкра1.нивiд19.0820№120tЛравилтехногшi.безпмусферiцивльногзахистунапiдри€мствах,органiзцях,установхтан ебзпчнихтериоiях iншiдуального зашсту.

шу
1шу

Роздiл Ш п.2.31.

Роздiл Ш п.9

по закладам
освiти

забезпеченi

засобами

Шляхи евакуацii. не забезпеченi евакуацiйнимосвiтленням.Свiти7Iьникиевакуацiйногоосвiтлення

повиннi вмикатися з настанням суhнкiв у разi
перебування в будинку людей, а саме: {tС;юЭо6f.

тiткu, внутрiшнi вiдкритi та зовнiшнi сходu,
корuдори, проходи та iншi шляхи евакуацi.i мають
бути
забезпеченi
евакуацiйним
освiтленням.
Свtтuльншu еваюіацiйного освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у разi перебування в
будинку людей».

Перелiк питань щодо здiйснення коЕггролю за дiями (бездiшьнiстю) посадовш осiб,
уповноважених на здiйснеIшя перевiрки
(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб 'скта господарювання)
Jч9

з/п
1

2

Питання, що пiдлягають контроjlю з боку суб'скта

господарювання

так

Про кроведенш плановоi перевiрки суб'ск1а господарюmшя письмово
попере;Dкено не меше 1Ьж за ] О календарних дIiв до П. початку
Посвiдчення m проведе1шя перевiрки та службовi пфвiдчешя, що
засвідчуюъ осіб, що проводять пфевiрку, пред'явлено

U/

нi

нв

нп

/

НОрма-не
обгрунтування
частши четвеDm uтатті 5 ЗУ
вiд о5 квiтня 2007 D. N 877

частша п'ята статті 7,qgщg
1О ЗУ вiд о5 квiтш 2007 о. N877

Коmю посвiдчешя на перевiрку Imд?но

частиm п'я" ста.гтi 7, абзащтретiйm1постийсmтті1ОЗУвjдо5квiтш2007гt,N877

3

Е=

V^

Пкрд початком здійсненш пфевірки особами, що здiйсюютъ
4

пфевірку внесено запис I1ро перевірку до відповідного журнащrсуб'€кmгосподарюmны(зайоюнаявностi)Шдчаспозап]1аново1перевiркиз'ясовувелисялишетiпи1аш1я,

частина ,шанадшята статгi 4ЗУвiло5квiтня2007D.N877
ь,

5

/

необхiднiсть перевiрки яких стала пiдс"вою дп П. здiйснеЕшя. У

Iюсвiдченнi на здiйснення позапланово1. перевiрки зазначено шmння,
що с mдсmвою дш здiйснены тако1 пqэевiрки

частина пеDша статіi 6 ЗУ вi -05квiтня2007D.N877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акга перевiрки
JYgз/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

I

I

I
I
I
цей am пфевірки с"дено у двох примірнmах, один з яних вручасться керівшку (ш8снику) суб'€m г"пофрюваш1я або уповноваженій Еп"особi,адругий-заjlшаегьсяворmнiдСНСУкраi.ни,посадовіособиякогоздiйсшоmлизахiддфжавногона1`ляду(контроjшэ).

Пiдписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
ПОсадовi особи органу дСНС Укра.hи:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраН1и у днiгц>опе'Iровськiй областi
майор служби Iшвiльного захисту
__

Бойко ВалФiй МIшолайович

(посада)

(прiзвще, iм'я m по батьковi)

Посадовiта/абоуповноваженiособисуб'€нагосподарювання,iншiОсоби,пРисутнiпiдчасздiйсненызаходу:

дкректо_D КОМУНАЛЬНОГО З АКЛАдУ

осв1ти «мик1льсысА нА днпщ±

Водошшова Л.М,

ЁgЕо%СкВоТLLЕЁЕ±

(прiзвище, iм'я та по батъювi)

(11ос8да)

Примiрник цього жга перевiрки отріиімано «ф5»

с,6

2018р.:

дкреккрр КОМУНАЛЫЮГО ЗАКЛАдУ

_освпи «мик1льськА нА днIпр_I

Водопьянова л. м.

ЁLЕ+:ь%ВоТ5ТАйЕ±IgщАш

(прiзвнще, iм'я m по баmковi)

(посада)

ВiдмiткагровiдмовуIhдIисання/отримашIя(необхiдIепiдкреслити)посадов"ита/абоуповноважегЁ
особами суб'екта господарюванш цього акта перевiрки

пр-iт- У в1шадку наjшностi в акті вiдомфтей,що с'гановjlять службову або державну тасмнщю, йому можебути крисвос1ю вiдповiдний 1риф
секретностi або обмеження дфтупу.

Ngз/п
А
1I

пЕрЕл1к
нормативно-правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено перелiк питань щодо п оведення перевiрки
ПозначеЁ Назва нормативно-правового
Затверджено
норматшно-правовогоаша
аша
вид нормативнодата та номе|I
правового акга таназвао|]гацу3
нормативно-павовог
1

р

2
ЗаLюш УкраЁЕm

о аша4

зу № 877

lJ

«Про фновнi засади дфжавною нашду

Закон Укрiш

від о5 юi" 2007 р.
№ 877-v

{коIг1ро11ю) у сферi господарсько.і.дiяLшm»
1_2

кIру

Кодекс цивhьного захис1у УкраНш

кодекс

вiдо2жоmш2012р.№5403-vl

1_3

зу № 2245

«Про об'скги пiдFщеноI небезпеки»

Закон Укр1ни

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-ш

L4

зу № 1 5/98

«Про захист jподши вiд вшIву iоIIiз}7ючою
вшроьпнюваЕпш»

Закон Уф.ш

По~фі] Кhбiшстy ЬШнiстФЬ УіФmн

2
2.1

2.2

2.з

2.4
2.5

2,6

2.7

Г1КЬ" Ng 956

гпw№306

гпсw № 5
1- Ng 564

шф№ 1788

ГПСw № 1200

- Ng 1 2 1 4

r~тZш чиннiсть`наJ±ГПСw№763

2.8

ГПСЮ № 308

(Еггtнтш чIшнiсть`нЁL±ПКЮ№775

2.9
2.10

Пщдок iденгифiкаціi та облiтqг об'сrгiв

mдвщеноi небезпеки

306

Тшове Iіmоженш про вiдомчу п"сащі
охорону

Постаноm Кабiнglу Мiнiстрiв

вiд о9 сiчш

Порядок функцiонувашIя добровiльноi
Iюжежноi охорони
ПОшдm: i прашm провед€нш обов'язпіmою

Постаноm Кабiнету Мнiстрiв

2013 р. № 564нiд16]пютоIшда

Порядок 3абезпеченш mселеIш j
щцiвникiв формувань та спеПалiзоыI ихслужбцmiльногозахистузасобамиiндивiдуальноюзахисту,пршадамирадiаIdйноimхiмiчноl.розвiдки,дозиметричноюiхiмiчногокон1рогпо

Посmноm КабiнеIу Мiнiстрiв

вiд 19 серпш

Пкрлiк об'Ghв m окреми тфитфiй, яIсi

Поmнош Ка бiнgгу Мilhстрiв

щдляmютъ постiйному m обов'язковому нафЮВiРНiйOCHOBiОбСЛУГОЩmННЮдкржавшпшаварiйно-ря-гува]ьнимислужб-иПрозатверджешяперелiкусуб'сктiвюсподарюваЕшя,mлузей"окремихтерmорiй,яhпiдляmютьпостiйIомуmобов'язковомуаварiйнорятувальномуобслующгван юшдоювiрнiйосновi

укрi-Посг1анова Кабiнеггу Мiнiстрiв

Пфядок с.Iъфенш i викорис'mlшя
маткрiальнm резфвiв д]1я запобimн я,лiюiдацilнадзвичайшхситуацiйтехногt;н оюiпркродногохарактерута IxЕшсл1дшПqрндокс1кренш"ышористашяматфiалышхрекрвiвдлязапобimшIяiлiюiдацi mслiдкiвнадзвшайнихсигуацiй

орIашв укравгIiнш m сш щвiльною за]шсту
у mдзвичайIIих ситуацих

Пqрядок утвореш, завданш та фушцii

украi-

2002 р. № 1200

вiд о4 сф2000 р. № 1214вiд26жоmня

украши

2016 р` № 763

Посганова Кабiнgгу Мiнiкрiв
ущmi-Пос7Iанова Кабiнgгу Мнiс'Iрiв

вiд 29 березня 2001 р. №
308вiд30 вересш 2015 р. №

укрi-

775

Пос"нои Кабiнету Мiнiстрiв
украi'ш
Посmнои Кабiнglу Мiнiстрiв

вiд 26 червш

ПосIанова Кабiшгу Мiнiстрiв

вiд о9 жонгш

украi-

укщi`ш

2013 р. № 443

вiд 26 чфвня
2013 р. № 444

2013 р. № 787

Пос"нова Кабiнgгу Мiнiстрiв

цивijlьною захисігу (щIвiгн,ноI о6орони) дляюсподагх3ькmькультуршхтапобутовихпотреб

украi-Пос'1анова Кабiнету Мiнiфв

Порядох створення, утримаш1я фонду
захисшх споруд цивhнопt захисгту mведенняйоюоблiку

украilш

2017 р. № 138

I- № 1 1

Положенш тро сдину дфmвну сисгgму

Посганова Кабiнglу Мiнiстрiв

гпсw № 6

укщiПостаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
укрi-

вiд о9 сiчш

щшільного захисту
Про затверджены перелiку об'енгiв, Iцо
наjlежатъ суб' жmм господарюванш,щюен1уваншякихздiйсIюе]ъсязурахуваzш"вимогilшенерно-технiчн хзаходiвцmiльною3ахис`1у

ПОрядон орmнiзацii m проведешя
професійно1. пiдюіговки, пiдвщеншквалiфiицiчі"фновнихпmщвниківкрофесiйIIихаирiйно-

Постаноm Кабiнегу Мiнiстрiв

вiд о2 жоmня

укра1`Еш

2013 р. № 729

гпсh" № 1з8

2.15

вiд 1 7 лшш

Пщдок в1жфисганш захисних споруд

/ЕгЕ"тив чиннiсть)нёЁ

2_]4

украi-

2014 р. № 5

2002 р. № 1788

страхуванш IфіjlьFюi вLдповiдаjшюсгi суб'слiвг"fтофрюванызапmду,яmмоmебугизагюдіянагIоЁиmаварi"инаоб'ыmхпiдвнщсноiнеhпеш.вкпючаючиIюхжовибухонебезпечнiоб'ыmmоб'сmи,господарськадiя]шнiсTъmякихможепризвестидоаварiйет[о7юIiчноюiсанi"рно€пiдемiQлоптнотісtхаЕmкру

dхфмvвань цивiльного захисгv

2.13

украi'-

ПосIаноm Кабiшегу Мнiстрiв
укра1-

Порядок здiйсненш навчанш населешя дi"

Г1КМУ № 253

2002 р. № 956вiд29лютого 2012 р. №

украш

ГПЮ № 444

2.12

вiд 1 1 JIшIня

украiни

Посmнова Кабiнету Мнiстрiв

Пошдок пiдюговки до дiй за призЕmчеш"

гIкw № 787

Пос7Iанова Кабiнсггу mнiстрiв

Кршчйi, за якшш оцiшос'гъся сггуhlъ
ризику вiд 1роваджешя господарськоiдiяльностi"визначасгьсяпфiодичнiстьздiйснен яплановихзаходiвдфпсавногонап1яду(ко1гIролю)усфqhтехнот€шоі-та1южешо{безпеш

п"№443

2.11

вiд 14 сjчш ]998 р.
Ng 15/98-ВР

1-№729

вiд 25 березш

2009 р. № 253вiд1Обфня

2014 р-№ 11

вiд о9 сiчш
2014 р. № 6

2.16

2.17

2_]8

гп"№841
ГПСЮ № 440

ГПСМУ № 8 1 9

FнтуЁнх служб
Щю 3атвфдження Пфядку Iроведенш
еЕкуаій1 у разi за1рози вишшенш абовшіIсненшнадзвmайшшсигуацiйтеішоIснноюmкриродногохарапкрt

Постанова Кабiнgту hGнiкрiв

Пщдок поданы i роскраIЁi денгIараIdi

Посmнова КабiнеIу Мiнiскрiв

вiдIIовiднсх3тi матqэiальноJгехнiчноi базисуб'сктаюсподарюва1шяЕ"ог"занонодавствазпиmшпожелшоiбезпетш

укрi-

Порядок проведеIш mвчаш нерiшою

ПосIаноm Кабiнегу Мiнiстрiв

сшаду m фахiвцiв, дiяльнiсть жих пов'язашзфmнiзащiсюiздiйснеIшмзаходiвзпнташщшiльногозахисту

НАПББ.03.001-2004

/~тm чиннiсть`

3.2

Iшу

3_3

Правша улаппуmш

Тшювi нфми шлежностi воIнегаснинiв

вЕDшеЕш

/вт"тш чиннiсть`

ошовiщенш людей у разi ix вишкненш

Правша охорони жштя

Правипа охорошг жигш людей m Ею;цшх
об'сmх Украi'шПравипаохорони жиггя людей m водшх

Мiн' юстi Укр1.ш
05 лЁ 2006 р,за№785/12659

Наmз ШС Укр"шНаmзМВСУкраiш

Мiн'юстi Укра1.ш о]
jmтого 2002 р. 3а №95/6383вiд10квiтш2017р. № 301

Прави]1а охорош жf"
]юдей m юших

об'-х укрiш

птБ

Iфавипа техногенноi безпеш у сфкрi
цшiльною захисгу m пiдкрисмс.Iвах, в

мmдЕm
щюшозуmши ХНО

зареестровашй у h4iн'юстi
укр-Еш04травш2017р,за№566/30434

Шказ ШС Укр-іш

557, зарсстроmний у
вкры 2007 р. за Ng1ОО6/14273

Шmз hЛТС Мimгрополiтикщ

(вишду) небезпечЕшL хімічних речовш 1ри
аmЫях на промислових об'€Еггах i трансIIОргi

Мiнеконmhшц Мнеколотh~

73/82/64/122,

зарескрований у МiнЬстiУкрiш1Онвiт"2001р.за№326/55і7

вiд о6 серпш 2002 р. №
186, заре"крmЕпМ уМiн'кхяiУкраi.ш29сфш2002р.за№708/6996

IIкрушhя з триmлого з6фimнш засобiв
радiаIБйною m хiмiшою захис`1у

Наказ ШС Украiш

вiд 1б грудш 2002 р. №
330, зареытроваЕпm уМiнJкхhУкраiшо4березш2003р.за№179„500

Iкру- щодо

IIкругцiя щодо укр"ашя захпсних с11фуд

Еhmз шс укрm

вiд 9 жоЕrгня 2СЮ6 р. № 653,

утр"ання захисних

цивiльноi оборош у кршй час

Iнскрукцiя з тришою

збфim-

Щювш1а наданш

зареыгрований у Мн'юсгi
Укра1ш1 02 листопаф 2006р.за№1180/13054

I1равшіа нафнш тсхнiчних умов до
iшенфною забезпечеIшя об'сгга
будiвнщгва щодо пожежноi m техноюнноi.

Шказ Мilhсгкрс'I'ва обфони

укрi-

безпеm
ГЪmll реагуваш m

Ппан реагуmнш m радiацiйнi ampiI

радiа,hйIh аварii

;ЩН В.1.1 -7-2002

rыЁ чиннiсть`

державfh будiвсшнi норми. Захист вiд

Наназ дфжатокрегутповаш1я,

77 1 , заlюскрmний у

Мн" Украiни 22

шс

вiд 17 травш 2004 р. Ng

Наказ держбуду Украі-IшШказМiщх3hонуУкраі-ни

вiд о3 грудш
2002 р. № ж

пожежi. Пожежm безпеm об'hвбудiвншп"державнiбудiвельнiнорми,Пожежнабезпекаоб'€ктiвбудiвнигIва

нвjамjщ
дБН В,1.24-2006

вiд 14 листоmда 2013 р. №

листоmд 20 і 3 р. за №1988#4520

87д 1 1 , заресх>гроmшй уМiНtОсГiУкрiШ10червня2004р,3а№720/9319

вiд 31 жоыня 2016 р.

№287

дБНВ.1.1-7:2016
3.13

вiд 27 бкрня 2ф 1 р. №

Наmз ШС Укрiш

т€хнiчн" умов

з.]2

вiд 15 сфпы 2007 р, №

Мн'кхлi Укрi`ш о3

Методmа 1ропюзувашя наслiдкiв вшиву

Мстодша спостщень МсюдIm спосткрежень щодо оцiЕжн

спqуд

3_11

вiд о3 грудщ 2001 р.

№ 272, зарекрmний у

радiацiйноi " хiмiчноi обсmновки

3-10

вiд о2 квiтш 2004 р. №
151,зарескрmшйуm'юстiУкр.1ш29юі"2004р.за№554/9153

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зареакрmЕПй У

фmнiзацiях, установах m на небсвпечних
терmойях

з_9

вiд 23 жовгш 2013 р.

№819

Наказ ШС УкраШ

об'-х

3.8

440

Правшга улашгувашн, експпуаmіБI m
т€хIIiчною обслуювуваЕш систm. рашIього
вшвлешя надзвнчайних ситуаШй та

/ы"тив чшIнiсть\наjаыiЕх

з_7

вiд о5 чфвня 2013 р. №

вiд 30 грудщ 2014 р. №1417,заркроmшйуМн'кхлiУкр1шо5березш20і5р.за№2;52l2і6бГyГі

об,-х

3.6

841

шmз МВС Укрiш

jlюдей на водних

з.5

вiд 30 жоыш 2013 р. №

ЦFнвила пожежноi безпеки в Украiнi

систем раннього

3.4

укрi-

Iншi норматшuqщ]авоюi аісm та норматнвнi док]гментн
1Ьюз ШС Украiш

з
3-1

укрi-

державнi будiвсльнi нфми. 1нженернотехнiчнi заходи цmiльною захисту

Нашз Мiнбуду Украiни

вiд о4 сфшн 2006 р. №
274

3.14

3.15

-в.01.057-

(ЦНВiПЬНОi ОбоFЮШ)

2006доо

Цравша пожежноi. безпеш в
агро1ромнсловому комшіе1сй

Еhиз МшIтхіполiтищ

шс

№ 730Л70, зарес`скрованийуМiн'юстiУкрiш05квi"2ф7р.за№31З/13580

Методша iдешифiкацii

Мсmдша iдентифiкаIhi поггенцiйно

Еhmз шс укрi-

вiд 23 лютого 2006 р. № 98,загхэсх>тровашйуhGн'юстiУкраiш20бкрш2006р.за№286/12160

1шо

небезпсчних об'сктiв

вiд о4 1рудщ 2006 р.

з,16

дШВ.2.5-56:2014

JфЁIi будiесшіd Iкрuг УфаЕfF[. GfсфеюггвюIштmшюгозажюту

Шf[аз hGирегiону УкраDпf

вiд lЗ Jшстопф 2014 р.

з-17з18

дщ в.2.2+97

JЩршщhбудiьепыdноршіУkраЕt[LБyдшошт:аспоффі

Ншаэ дершDіоhmофгду.аmя У1раЁпі

вiд 27.06.96 р. №117 та вьщеіd ъ дiю
наRазон №lЗ6 еiд о6.08.97 р. з01.01.1998р

дСТУ Б В.2.5-38.2008

Нацhіа7Dшm стщдарт УкраmL Iнmlкрtс обладіашtl
Фудшmв і сгкруд. УлшIуваЕtш бшюкавюзаяmту будi]юльjсf"д

Наqdз МШкрсmа регiоіtа]п,ною розшгщг
та фдiвшdфа Уkраm

J-d 6удiъсшпй tкршt УЁрэЁпі. Водmос.гіашя.

Наказ МiЕфства рсhоtіаmlою розtmщг,

ЗшШd -fсрсяЕi та спору:щг, ОсzювFБ гшобіазЕвЕ.

ФгдiвЕЕршва та шггmіюmсщmшюго

з.19

з<20

з.21

дШВ.2.5-74:2013

дЩВ.2.5-28-20%

щн-ушuшуелепі.оус'ганоюк

дгптDк дшmшzх закjф.

г-

дgрфgh буZhклыd Iкрш УkраiшL ЪmmщIс общфtашtі

№ 312,чfпоdзо1072015р

ьiц 27 -крmш 2008 р. № 269, `пішmdi

зоlсiш 2009р.
Diц о8 іdmі. 201З р. № 1З3, `пшшй
з о1 сiш 2014 р.

юсгюzфсmз УЬаВягі

Нжаз hGіtkтсрсm будiвнюфа, архhеtсгур[і

буішmв і сfюруд, Пркрqщfс i шгуше фвiшыяЕЕг

m шлюъФюцФАшFmто юсгюдрствауkраifш

вiд 15 трашя 2006 р. № 168, шшtй
з о1 mвm 2006 р.

Прашлэ улапггуьаttЕіі елсзстроустаIюъсяL Гjіmа 1.7

Наиз МItiскрствз пашmа т3 снерг\етшси

вiд 28 сершіі 2006 р. №ЗО5

Зазеи"зш[ i захиснi захадFг елюобезпеюг

ykpam

