ш

дснс укрАШи

ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦШ У дНШШОПЕТРОВСЬКШ ОБЛАСТ1
(СОлонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)

_вул.Строменко,3,смт.Солоне,днiпропе'IрqвLсfтgФл.,5240q,тFл.:(05б69')2-l6±+±

Акт№5/
складений за результатами проведення плановоr (позапланово.і) перевiрки щодо
додержання суб'скгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки

ЕЕНЕЕЕF±ЕЕЁЁЁmЕ[ЕЕШЕЕЁFЁННЁЕЕШпнЁЕЁЕЕЁЁЕЕНпЕЕЁшиШЕЕнЕ""mЕ±
:=::±::iЁ::д#ьРйО:;]F::оОб#=z=;=ВУЩШЕЩ±Я±±Ш±шнА.бчдL=щ±QЕ±g_

або ре€страцiйшй номФ облiково.і. картки 1шат1шка податкiв фiзичноi. особи - пiдIри€мщ, або серiя та
НОмер паспорта (для фiзичЁ Осiб, яКi череЗ сво.1. РеЛiгiйIi переконаmllя в ус1'ановленому 1юряду

вi"ови]Iися вiд прийшя" ресстрацiйного номФа облiковоi. картки 1шапша податкiв та повiдоми]Iи 1ро
це вiдповiднй кон1рошоючий орган) Ннiпропетровська область. Солошнський Dайон. с. МиDопiль.
щл. Шкiльна. будинок 4_Q тел.
(мiсцезнаходженш/мiсцс проживання суб'сЕm юсподарювання, номер телефону, факсу m адреса еjlекгронноi пош" )

Пфевiрено: бvдiвля за адресою: днiпDопетDовська область. Сотiоhянсiкий Ьайон,. с. 'Миропiль. вvл.
ШЕLЛЬ-На"

(назва обісm перев,рки (об'с]сm), адрс" (адроси) РОЗТаШУШШ)

---

Ступiнь ризику суб'€кта господарюванш з урахуваш1ям значе1ш крийштного ризику вiд проваджеrшя
господарськоi. дiялъностi у сфФi техногешIоi. та пожежноi. безпеки

Строк проведенш перевiрки

Особи, якi беруть участъ у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра"іни або .Н територiальною органу:
с=е±=±=:=.::_й.т:_о:_:1:_сеп::rор(далiсолонрнткuйг€:)гёле3i9гQу1/1равлiннядержшноtслужбuукщ1щщ
овськiй областi 'далi - Головного

надзвичайних сит

влiння

(найменування ор1шу дСНС УкраП]и)

Г=:л9влuй. iнс.пе_ктор СолонянськоГо РС Гол(%:;::::ф::::::::нляiн"Нm: Ё#окы: ВЖеРiй МИКОЛайОВШ

______

шfЁ.±~%±?кu.5Ё±_в=±_Ё±с_зо±Uсж8tЁжg€§щkQвiЁg§Ё±!±±:gЁа:±Ё±;±Ё:±::::z:;±%ьобнаопgщспЕFт€мн%щь
111КОЛА 1-11 СТУПЕНЮ » СОЛОНЯНСЬ1Ю1 РАйдЕРЖАдМ1Н1СТРАШ1 Федько Т.В.
кретi особи:
(посада, прiзвще, iм'я та по б8тьковi)

пЕрЕл1к IштАнь щодо провЕдЕння пЕрЕв1рки

Частина 1. Забезпечення пожежноi безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки
1.1

Наявнiс`Iъ на об'сктi розпорядчих документiв та iнформацiйних покажчикiв з+

1.2

На пiдприсмствi створено СПБ

1.3

1.4

пvшml 2 -8, 10 Dозлiлv Н П11БУ

Iшmш, пожежноi безпеки

Ш пiдприсмоIвi ствогено добровiльну пожежщг охорону та утворено пожежно
рятуышьний пiкроздiл
Забезпечены вивчення крави71 пожежноi. безпеюI та проведе1шя[ виховноi+

+

пvшг 14 tэозлijw 11 ППБУ

+

пvнкг 12 Dо3шлv 11 П1ШУ

пvlші 17 - 19 t)озпілv 11 ППБУ

роботи, скрямованоI на запобimнш пожежам

2. У будiвнщтвi та на виробнIщтвi застосовуються матерiа.Iи т
речовинII з вI[зIIаченнми показнIIками щодо пожежно.]. небезпекII
З. Забезпечено дотрI[мання працiвниками об'€Iгга встановленого

протIIпожежного режиму

+

пу1ш 9 роздiлу 11 ППБУ

+

Iпtнкт 1 1 Dозлiлv 11 ППБУ

4. Наявнiсть деюIараціТ вiдповiдностi матерiально-тешiчно.I. базіI

суб'€кга господарювання вимогам законодавства з питань
пожежно.[.безпеm
5. Проведено iнструIггажi та проЕоджеIшя навчання з питань
пожежно.і. безпеки
6. Забезпечено протIIпожежн1Iй стан утримаI1ня територIi
7.

Забезпечено

протIIпожежн11й

стан

утрима1Iня

+

9.3

9.4

9.5

1шу

гп)-нкти 1.1 - 1.21 глави 1 Dозпijlv

1п ппБу

+

будiвель

8. Забезпечено протипожежний стан утримання шjшiв евакуацГі. .
виход iв
9. СтаIі утрIIмання iнженерного обj[аднання

9.2

ш4±ШЕ±±±1S, J±, 2QвQздiш±ЕI

+

ЕлекIроустановки (можливiсть ix застосувашя, монтаж, нащщ "
ексIшуатацiя) вiдповiдають вимогам норматившх документiв
Системи опалення та теIшовi мережi вiдповiдають протш1ожежним вимо1"

с"ндартiв, будiвелышх норм m iЁ[ норматив1их актiв
Системи вентиляцii` i кондицiонувашя повiтря вiдlювiдаютъ протипожежш"

в"ог" норм

Газове обладнання вiдповiда€ протипожежним вимоmм норм
Системи каналiзаціI та смiтI`€видаленш вiдювiдаютъ та експлуатуються
В1дIIОВ1дНО дО ВИМОГ ПРОТИПОЖеЖНИХ НОРМ

п`'шml 2. [ -2.22 глави 2 Dозліmт

+

прI"iщень та споруд

9.1

щЕЕшL2, ±, 5 статI`i 57 КПзу

nI ппБу
пvнкти 2.23 -2.37 глави 2

+

tЮЗЛ1ЛV 111 П1БУ

IIvнкти 1.1 -L24 глави 1 Dозпілv

+

IV 1шу
11`,`нкти 2.1 -2.18 г,tlави 2 г>озлiл`'

+

IV птп;у

+

ггvшсти 2. і 8 -2.27 глави 2

+

ш.1жти 4.1 -4.4 глави 4 гtознiтпгIV1шу

+

пvlшги 3,1 -3.5 г.іави 3 0оздi.тl`г

mзпiJтv IV пJшу

Iv ппБу

10. Наявнiсть та утримаI1ня автоматичних систем пI]отипожежного зашсту засобiв зв'язку

10.1

Будівлi, кр"iщення m с1крудI обладнанi аЕmоматичшпш системами
протшюжежною захисту (системами пожежноi. сшъалiзацii., автоматтЁи
системами пожежоmсiЕшя, системами оповiщешя Ipo пожежу та ущ>авлінш
евакуюванням jюдей, системами про'гидимного захисту, системами
ценIралiзоиного пожежного спостфежешя) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

іIvнк`+`и 1.1 -1,6 і`,'іави 1 DОзj[j.w

+

v 1н1Бу

відцовідно до чишш норматIшно-правових ак'пв
10.2

АСПЗ обслуювуютъся вiдповi дно до вимог нормативно-11равових актiв.

п`і.Iшг j .4 глави 1 Dозлілv V1пп;у

+

11. Наявнiсть та утримання сI[стем п|іотипожежного водопостачання
ll.t

11.2

Системи зовнiшIъою протшожежного водопосгачання, Еmсоснi станцii.
відповідаю1ъ та ексш1уатуються вiдповiдно до 11ротипожежних в"ог
Улашгуванш " утримання внукрiшнього прmипожежного водогону, кiлькiсть
вводiв у будiыпо, витрати води на внутрiшн€ пожежоmсiшя та кiлькiсть
струмин вiд пожежних кранiв вiдцовiдас вимогам будiвельних норм

12. Наявнiстъ та утримання пiдроздiлiв добровiльно.і., вiдомчо.і. т
мLсцево.]. пожежно.і. охоронI[, пожежно.]. технiки та первинни
засобiв пожежогасiння
13. дотрI[мання внмог пожежно.і. безпеки пiд час збирання
переробкн та зберiгаI]ня зерI1овш i грубш кормiв

+

щ!±±кр±212.3 глави 2 t]озшпv V

+

п`гнкт 2.2 г.т1ави 2 DоздiлV VппБу

1шу

IпJшст 7 Dо3нiлv I щ:±цgJ2
ЁРЗШ, пvшml 3 1 -3.26глави3nозdiтIvVППБУсmlті61-63КПЗУ

+

mr-нкги 8.1.1 -8.5.18

+

НА11Б В.01,057-2006/200

14. дотрI[мання вимог пфм"oi безпеки пiд час проведенн я
вогневих, Фарбувяльнш m будiвельно-монтаэшш робh

+

Iюзmп vll 1п1Бу

ремонт IIрчмiщень, будинкiв, споруд здiйснюються на пiдс"вi IIрфmно
докумеЕггаШ, яка затвфджена у встановленому порядкуЗаходипожежноiбезпекипрппiдотовцimцроведеннi зварюильш та

+

г»'нкт 21 Dозліггv 11 П1ШУ

вогневи робiт вiддовiдають вимоmм норматIшних документiвЗ?ходцпожежно1.безпешприпiдготовцiтакроведеннiфарбуmlьних робi

+

пvішI I . і - I .5 г.тZави і tэозшц J

відповідаютъ вимогам нормативних докумеImвЗаходипожежно1безпеки1рипiдгоговцim проведеннi робот з мастшщ

+

I"'Iпml 2` 1 -2.28 глави 2 Dозhн '

ю1еями " ішими подібними горючиьш речовшами й матерiалами вiдповiдаюгь

+

Нове будівшц1во, реконс1рукщя, пересх3нащенш, рестав]щщя та капiтаjlьний
14.1

1

14.2

14.3

14.4

вимоmм нормативЕш[ докуменпвЗаходипожежноiбезпеки11рипiдготовцi та кроведешi будiвсльно-моЕгIжш
робіт від1ювідають вимоmм нормативних документiв
Заходи пожежноі безпеки у кроекгній документацil. щодо застосуmння
Iюжежно-т€хшчноi класифiкаIdl. вiдповiдають вимо1'ам щэмативних
документів

+

14.5.1

+

Заходи пожежноі безпеки у проеIггній докуменгаШ щодо обмежеш
пошкршя пожежi мiж будишами вiдцовiдаютъ вш\юI" нормативних

vн ппБу
vn п1пу
іIvнк'і`и 3.1 -3.9 і`jlави 3 Dозjіijl .

Vп1шу
п`'нкти 4.1 -4.48 гtlави 4 ооз ,

VII IпБу
пункг 2 час.1иш1 пкршо1статгi67КЦЗУ,пуЁ2.1~2.19дБНВ.1.1-7-2002(втDат!mч-сть1назамiшодаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

пункт 2 частини першо`і.статгi67КЦЗУ,пу-3,1-3.5дБНВ.1.1-7-2002чиннiсть)назамiнvпунк"5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

докумеmв
14.5.2

+

Заходи пожежноі безпеки у кроек`гшй докумеIггащi. щодо обмежешя

щrlш 2 часпши пфшоi'статтi67КЦЗУ,пу-4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(вюативчIпmсть\назамimпунm6.1-6.45дБНВ.1.1-7:2016

пошчрешя пожежі в будинках відповідають вимогам нфматившх
докуменmв
14.5.3

14_5

+

1

Заходи пожежноі беэпеи у проектнiй документащi. щодо забезпечення
безпечноi еЕюкуацii людей вiдповiдаю'гъ вIмоmм нормативних
докуменmв
14.5.4

пушг 2 частшш пфшо1статтi67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002rвтDа'Iивчиннiстъ\назамiwпунmk7`11-7.3.35дБНв,1.1-7:2016

+

аходи пожежноі безпеш у Iроекгнiй документаIhi щодо забезпечення

пушг 2 частши пфшо1.статh67КЦЗУ,пу1-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002±чиннiсть`назамiнvпун"8.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

гасінш пожежi та 11роведешя пожежно-рятувальшр[ робiт віддовiдають

вимоmм норматшних документiв
14.5.5

+

Заходи пожежноі безпеки у кроентшй докумеЕггацii щодо основних

пунп 2 час"ни пфшоi.статгi67КЦЗУ,пунши7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002(mtаIивчиннiсть)назамiшiБ=9.l-9.2дБНВ.1.l-7:2016

ішенфно-технiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiдповiдають в"оI"

нфмативних документiв
4.5-6

+

Частина П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисту
населення i те|.иторiй вiд надзвичайних ситуацiй

I
пушm 1 - 4 Пфеhку

1. Виконання вIIмог iнженерно-технiчних заходiв на об'скгах,
проектування яких здiйснюст'ься з урахуванням iнженернотегнiчних заходiв цивijlьного зах1Iсту

об'жhв, що належать
суб' ектам господарювашя,

1рфктуваш яюк
здiйснюс'Iъся з урахуваш1ям
вттмог iттжеттернсLтехнiчнттх

аходiв Iщiльного
захисту, ПКМУ № 6,

пiдщшп 1.9 дБН В.1.24-2006

2. Проведено iдентIIФiкацiю об'€Iгга пiдвищено.і. небезпеки

щ=Iз'±т:#облhqг Iоб'ектiвпiдвщеноi.небезпеки1ШМУ№956

+

пуш 9 часг1ши першоiатгi20КЦЗУ,Порядокешаруван"безпешоб'hпiцвщеноIнебезпекиПКМУJ\.о956

. 3дiйснено декларуванIIя безпекн об'скт'iв пiдвищсноТ небезпеки

+

пушг 1 Порцдку проведенняобов'язковогострахуваншщвiлыюi'

4. ПроведеIfo oбов'язкового сIрагування цивiльноГ
вiдповiдал ьностi суб'сктiв господарювання

nyIm 1 О чаыгпш1 пфшо.і.статтi20,пункг2частIшипфшоi.статгi130КЦЗУ,с1аг1`я11ЗУ№2245пунк1`2часпшпфшоi.

5. РОзроблено планiв локалiзац[i та -Iiквiдацii. наслiдкiв аварiй на
Об' сктах пiдвищено.I. небезпеки

+

6. Забезпечено працiвникiв об'€Iгга засобами колек"вного та

стаm 20 КЦЗУ, ПКМУ №1200,щ7нкш4.3,4.6ПТБпуЁ3часпшіпершоi

+

iнднвiдуатіьного захисту

7. Розмiщено iнФормацiю про заходII безпекн та вiдповiдну
повсдiнку населення у разi виникнення авар]-].

вiдповiдальностi, ПКМУ №1788'пу-4.9.5птБ

+

+

статгi 20 КЦЗУ

пуЕш 4 частЁ пфшоГстатh20КЦЗУ,час.шна 9статтi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпеченш евакуацiйнш загодiв

+

9. Створено об'€кговi формуваIшя цивijlьного захис.гу та необйну

цуню 5 час"ш першо.!'сгатгi20,стапя26КЦЗУ,пункг3ПКМУNg787

я .Ех Функцiонування матерiальIIо-технiчну базу, забезпечено

+

готовнiстъ такш формувань до дiй за призначенням

пуню 6 ча- пфшоi-статгi20КЦЗУ,додаток 1 доМетодшипроmозуваЕш

10. Створено диспетчерсшу службу на об'сIггi пiдвIIщено.I.
небезпекI]

+

пуЁ 8 частшш першоістатгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з пI1тань цивhьного зашсту, у
тому чнс.г[] правилам техногенно.]. безпеки

+

кцзу, г"у№44ЗПКМУ N:о 444
nyIm 1 1 часгпш пфшоi.с'гаттi20КЦЗУ,пункти5, 6ПорядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'сIгговi треIIування j навчання з питань
цивLльного заxис'гу

+

mвчанш населешя дiям унадзвичайнKситуацiях,ПКМУNQ444

1З. Забезпечення аварiйноьрятувального обслуговування суб'сктiв

nyIm 12 часЁ mршоi.

го€подарювання

+

статтi 20та статгя 1З3 КЦЗУ

стапя З2, пункти 15, 1часппшпершоiс`гатгi20

14. ЗабезпеченI[я дотрнмання вимог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, облiку, використання та

КЦЗУ, накав МНС №653,щJнкг24ПКМУ№253(mативчиннiсть`назамillvПКМУ№138
+

реIсонструкцГі. захиснш €поруд цивhьного заIисту

щгнm 18 часIишI пфшоi.статh20КЦЗУ,ста'пя98кцзу,абзацшоmйщrшгу4Порядкустворен яiвикорис'ган яматерiаTIьрезервiвдлязапобiган я,лiквiдаIdi.надзвичайнихсигуацiйтехногешогоi

15. Створено об'€ктовIIй матерjальний резерв дjтя запобiг'ання та
IквIдац]i насjтiдкiв надзвичайнш ситуацiй
'

+

Iркродного характкру та іхнаслiдкiв,ПКМУ№308mапшчиннiсть\назамiнvабз
(

етвертIй щrнкIу 3 Порядкус'Iворе1шяmвикористанняматфiальшzхрезфвiвдля
'

запобiгаIшя
наслiдкiв

i
надзвич айних

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'скгi пiдвищено.]. небезпеки автоматі[зованш
систем раннього вI[явjlення надзвичайнш ситуацiй та систем
Оповіщення m забезпечено .k IIрацездатнi€тъ

стапя 53 КЦЗУ
+

пункг 1 . 1 Правил охорошIжиг1`ялодейнаводншLоб'-

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охоронI[
життя людей на водннх об'скгаЕ

+

Поясненш до позначеш, вI1користаних у перелiку питань
«Таю>

-так, виконано, дотримано, вiдповiда€, присутне;

«Нi»

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

«НВ»
«НП»

-не вимагасIъся вiд суб'скга господарювання (фiзичноі. особи -пiдпри€мця)/об'скта, що пфевiрясIъся;
- не перевiрялося на суб'скгi господарювання О7 фiзичноi. особи -пiдприсмця)/ об'екгi.

011ИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ
НОlіматflвтюправовий аfгт`, вимоги IIдеталышйописвиявленогопорушення

J№з/п

ЯКОГО ПОРУШеНО

реквiзЁ норми(пунш,стапя)

позначеннянормативно-птіавовогоакта
КОМУНАЛЬНИй ЗАКJIАд оСВ1ТИ

<мироп1льськА нЕповнА
зАгАльноосвпня школА 1-11 ступЕню»
роздiл VI'

п. 8, додаток 2

1п1Бу

по закладам
освiти

Кабiнети закг1аду не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «УсZ.
будiвлi заіыадiв та установ мають бути забезпеченi

первинн -iмu
1.

3ас обами

-піожежогасiн ня:

вогнегаснuками, ящмками з пiском, бочками з водою,
покривсuіамu з негорючого теплоiзолящiйного
матерiалу,
пожежними
вiдрами,
совков:uми
РоздiлVп.1.2

I

лопатамu, iншім пожежним iнструментом ».

пгшу,

Будjвлю не обладнано системою протиттожежного

щхшши
пвЕGнакi.бни

передавання пожежних сповiщень, системою

,

захисту (системою пожежноi. сигналiзацi.і., системою
роздiл VI п. 6

дщЕшгЁшЕш

оповiщення про пожежу), а саме: Буd2f#к",
прuмiщення та споруди пов:uннi обладнуватися

зшщЬтаусиЕm

системами протипожежного зсжисту вiдповiдно до

ym
zшвqщщню

дБНВ.2.5-56:2014«Системuпротuпожежного

си-осЕй

захисту».

Нш-NЁйлqэсш
l 2.

3.

l п.7.2. таблицi«А.1»додатку(А»;п.5.1.дод.(d;»,таб.(d;-1»

РОздiл IV п.1.6.

анй

I ilЕgтQIуIqйш15.082016№974,вкшуф08вqэесш2016р.за№12 9уz)359(далi-1п1Бупозаю1адамосвiти)дБнв.2.5-56:2014

1пшу

Не виконано з'€днання жил елек1ричних проводiв
паяшям, опресуванням або затискачами в коридорах
та в ди1ячих 1рупах будiвлi дошкiльного навчального
заLкпа,ду,

aL саме..

окiнцювання

жил

З'€днання,

проводiв

i

вiдгапуження

кабелiв

та

мають

здiйснюватися
за
допомогою
зварювання, паяння або зс[тжкачiв.
Роздiл V п.1.2.

4.

роздiл VI,
п.6
п.5.1;додатокБ,

г1пБу

Роздiл П1 п.2.22.

Будiвля не обладнана системою оповiщення про

1ПШУ по зашадам пожежу та управлiння евакуюванням т1юдей, а саме:
освiти
дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
`5-

опресуванh.

1п1Бу

«Будuнк:u, прuмi:щення та
об1іаднуваі'пися
с:истемамu

споруди повuннi
протuпожеэIсн ого

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

протипожеэIсного зGIхжту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником який
встановгпоеться на фасадi будiвлi або iнших видних
мiсцях з освiтленням у темний час доби, а саме:
«Будшкu та iншi об'сктu мають бути забезпеченi

адресними

вказiвнuкамu

(назва

вулщi,

номер

буд.ші`пу), встановленими на фасадсж будiвель або
iншuх видних мiсцях i освi:тлюванимu у темний час
добu».
6.

кодекс

ст..20

цивjльногозахистуУкраШи

Працiвники

об'€к1у

не

забезпеченi

засобами

iндImiдуального захис1у.

«порядок
забезпечеЁ
населення i

особового сшаду
невоенiзованих
формувань
засобами
радiацiйного та

хiмiчного

захисту»,

затверджений

Постановою
Кабмiну УкраШи
вiд 19.08.2002

№1200
«Правила
техногенно.1
безпею1 у сферi

цивiльного
захисту на

пiдприемствах, в
органiзацLж,установахтананебезпечнжтериторiж

'

'

7.

Роздiл Ш п.2 .31.

РОЗдiл Ш п.9

1п1Бу

шу
по закладам
освi"

Шляхи

евакуацil.

не

забезпеченi

евакуацiйним

освiтттетгням. Свiтилънтгки евакуацiйтюго осві.тTтенття ,

повиннi вмикатися з настанням сутiнкiв у разi
перебування в будинку тподей, а саме: {tС*оЭо6z.

клiткu, внутрtшнi вiдкрuтi та зжнiшнi сходu,
корuдори, проходи та iншi шляхи евакуацi.[ мають
бути
забезпеченi
евакуацiйнuм
освi.тленням.
Світuльнuк:и евакуаційного освiтлення повинні
вмикатися з настанням сутiнкiв у рсвi перебування в
будинку людей »`
8.

Роздiл Ш.,п. 2.5;

1ш1Бу

п.6.23

дБНВ.1.1-7:2016I

Не виконано обробляння засобами вогнезахисту
дерев'яних елементiв горшlних покритгiв будiвлi, а
Саме..

«У

будuііках,

вогнестiйкостi,

крiм

дерев'янi

будuіIкiв

елементи

V

ступеіія

горищних

покриттiв

повинн i

оброблятися

засобами

вогнезахuсту, якi забезпечують I групу вогнезахисно.[

ефективностi».

Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб,
уповноваженш на здiйснеIшя перевiрIш

(заповню€ться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' €кта господарювання)
N9

IIImння, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'скта

з/п
1

2

так

господарювання

нi

нв

нп
г

Про 1роведенш п]Iановоi' перевiрки суб'жm господарюmшя письмово
попереджено не меше нiж за 1О календарних днів до .і1 початку
Пфвiдченш на 1роведешя пфевірш1 " службовi посвiдчеIшя, що
засвiдtlую'гъ осiб, що кроводять пкревiрку, пред`явлено

L/

Копiю посвiдченш m перевiрку надано
L,

Пфед 11очатком здiйснення перевiрки особами, що здiйсшоють

5

частш1а чt7гвеогm статп 5 ЗУ
вiл о5 квiтня 2007 D. N 877
частина п'ята с'гатгi 7 стаття
10 ЗУ вiд о5 квiтня 2007 гt. N877

частиш п'я" ста" 7, абзащтрghй"шост11йе±а±JQЗ±Свiло5квiтня2007т!.N877

3

4

Нормативне
ОбI`рунтування

части1и mанашягга статп 4

пкревірку внесено запис про перевірку до відI1овідного журналу

L,

ЗУ вiл о5 квiтня 2007 D. N 877

суб'€кm господарюmшя (за його наявносh)
Пiд час позаплановоi пфевiрки з'ясовувалися лише тi пиганш,
необхiднiсть перевiрки жих с`ш1а пiдставою дгш Н здiйснеIш. У

частина пеDша .`татті 6 ЗУ вiд

посвiдчешi m здiйсненш позашаново.1 перевiрки зазначено пиганы,

L,

05 квiтня 2007 D` N 877

що € пiдсmвою дг1я здiйсненш тако1 перевiрки

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та скпаденого акта перевірки
Jчg9/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цсй акт гLфсвiр'±и складсно у двох нрнмiршшсах, одщі з якнх кр}часmся ксрiвшq+. (власшку.) суб'сна господарюmшш або упошоmжснiй imi
особi, а другий -залшасгься в орmнi дСНС Укра.і.ни, пос8довi особи якого здiйснювали захiд державного нагляду (контролю).

Пiдписи осiб, що брали участь у перевiрцi
ПОсадовi особи органу дСНС УкраШи:
Головнй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраП1и у дIhпропе'Iровськiй областi
майоD слvжби IIивiльного захис`Iv

-,.

`,`з:.-'.:

,.:`..,`;

(поФада)

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

диDектоD КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

оdвIти «м1рогпльсысА нЕповнА
з АгАльноосв1тня школА»
солонянськоЁ рАй пЕржАдмш1стрАш1
(по-)
Примiрник цього аIсга перевiрки отримано «ЁLf»

Федько Т.В.
(прiзвище, iм'я m по батьковi)

с)€

2018р.:

дюекюD КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ
ОСВ1ТИ «МиDопiльська НЕПОВНА

з АгАльноосв ітня школА»

солонянськоЁрАйJтF.ржАдмIнIстрАтШ
(посада)

Федько Т.В. .
(прiзвище, iм'я m по батькфi)

Вiдмiтка про вiдмову Ihдшсання/отримання (необхizще hдкреслиIи) гюсадовшш та/або у1ювноважешми
особами суб'€кта господарюва1шя цього ак1а пфевiрки
Прнмiіm. У випадку наявносm в ак.п відомостей, що становлять службову або дфжавщі mсмшщо, йому може бути присвосно відповiдш]m: гриф
секре"остi або обмеженш достущr ,

пЕрЕJш

Jчg

з/п

нормативногправовш актiв та нормативнш докумеIIтiв, вiдповiдно до якш
сшадено пе елiк пI[тань щодо п Оведення пе
ПОзначеЁ Назва нормативно-правового
Затвет]джено
нормативноаша
вид нормативнодата та номер
правового аша
правового акга та
норматнвно-

А

2

1

1

зу № 877

1.]

назm отігану

правового акта

3

4

Заюнн Укр dш

«Про основнi засад1 дфжавною нагшду

ЗаконУкр-11и

вiд о5 квiтш 2007 р,

№_ *J 1 -v

(контролю) у сферi господарськоiдiяльносh»
1_2

кц3у

Кодекс цивhьною захисту Укра1.ш

кодекс

вiд о2 жовтня 2012 р.Ng5403-vl

1.3

зу № 2245

«1Ъо об'скти пiдвищеноi небеэпеки»

Закон Украiш

вiд 18 сiчш 2001 р.Ng2245-Ш

1_4

ЗУ ,Ч 15/98

{{Щ2О ЗаХИСТ .ЧОдIПШ Вiд ВНЛТШУ iОIhЗУЮЧОГО

Зако11 Ущэаiш

вIщ-iшоmЕ-»

Пфановн Кабhету Мjнiстрiв Укрm

2
2.1

2_2

2,3

2_4

2.5

2.6

2.7

2_8

ПКЮ Ng 956

ГПЫ№306

г- N9 5
ГПСw № 564
ГПСw № 1788

ГIКW Ng 1200

- Ng 1 2 1 4
/в"тив чиннiсть`ЕЁ±г-№763

ГПСh4У № 308

ГЕ"тив чинmсть`Ё±ГПСМУ№775

2.9
2.10I

вiд 14 сiчпа. 1998 р.
Ng 15/98-ВР

1- Ng 443

шw№444

Порядок iдешифiкаціi. та обjliку об'сктiв

Постанова Кабiнglу Мiнiстрiв

вiд 1 1 лшшя

IIiдвщеноf небе3пеки

украi'-

2002 р. № 956

КриIфii, за якими оцiнюсгься ступiнь
рш1щг вiд 1ровадженш господарсько1дiяльностimвизначасгъсяпфiодичнiстъздійсненшплановихзаходiвдкржавногонагляду(кон1ролю)усферiтехногешоiтапожежноiбезпеки

Постанова Кабiнеtцr Мiнiстрiв

вiд 29 jпотою 2012 р. №

Тшове m7іожены кро вiдомчу пожежщг

ПооIаноm Кабiнgгу Мiнiстрiв

вiд О9 сiчш

украiш

2014 р. № 5

охфку

ПОРЯдоК фУНШЬОНУmШЯ дОбРОВiЛЬНОi

укрпш

306

Постаноm Кабiнелу Мiнiстрiв

вiд 17 л-

пожежноi охорони

украш

Порядок і правиm проведення обов'язковою
страхуван я іфijшоi вiдповiдальностi суб'ектiвюсподарюван язашкоду,яюможебупгзаподiянапожежмита варіяминаоб'€Imхпiдвищеноjнебезпсіщвключаючипожежовибухонебезпечнiоб'с'Iг итаоб'скти,юсподарсыадiяльнiсгънаяmLможепризЕюстидоаЕкрiйекоп гiчноюiсанimрно€Ihдемiолопчного"тmкру

ПОстаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
укра-1-

ПФядок забезпече1шя mселены i
I рацiвшкiв формувань та спецішiзованихалужбщшіjlьногозахистузасобамиiцдmiдуальноюзахисту,пршаjюмнрадiацiйноiтахiмiчноIрозвiдки,дозиме.Iричногоiхiмiчнолоконтролю

Пос'Iаноm КабiнегIу Мiнiс'Iрiв

ущmi-

2002 р. № 1200

Перелiк обсктiв та окремих територiй. якi

ПОс`Iаноm Кабiнегу Мiнiстрiв
украiниПостаноm Кабiнсщг Мiнiстрiв

вiд о4 серпш

украi'-

2016 р. № 763

ПооIаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
укра]'-Пос'1анои Кабiнету Мiнiстрiв

вiд 29 березш 2001 р. №

украi'Еш

775

mдщгають постiйному та обов'язковому шдоговiрнiйфновiобслуговуmнIподфжавЕшмиаmрiйно-рятувальшмислужбамиПрозатвердженшперелiкусуб'епiвюснодарюваЕпIq, гаjIузейтаокремихкрmоРiй,якiп дляmютьпостiйномуmобов'язковомуаmрiйнФрятуваjlьномуобслуговуваншонадоговiрнійфновi

Порядок с"ренш i викорисmнш
матфiальних ре3ервiв для запобimш,лiнвiдаIdiнадзвичайнихсштуацiйтехнот€н огоi1риродноюхаракру" 1.хнасJ iдкiвПорядоксmоренытавикористашяматфіалышхрезервmдшзапобimшяiлimiд?цil~наслiдкiвнафвичайнисиIуацiй

Порядок пiдгmовки до дiй за призЕmчешям
орmнiв ущв]Iiння " сил іщвiльного захисту

Постаноm

Порядок здiйснення навчанш насепенш дiям

Пос'mнова

у надзвичайних сIпуацiях

украilш

2013 р. Ng 564

Кабiнgгу

вiд 16 листопада
2002 р. № 1788

вiд 1 9 сершIя

2000 р. № 1214вiд26жовтня

308вiд 30 вересш 2015 р. №

Мнiс'грiв

вiд 26 чфвш

h&нiстрiв

вiд 26 червш

укра_11ш

201З р. № 443

Кабiнсггу

2013 р. № 444

2_1]

вiд о9 жовтш

Пqядок викфис"ны захисIm с1круд
цивЬ1ьного захисrгу (Iщiльноi обкрш) дляюсподарсышLкультурЁmпобу'ювшпотребПорядокогворенш,утриманшфонду
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