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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАШИ У дНШРОПЕТРОВСЬКй ОБЛАСТ1

СОЛОНЯНСЬКИй РАйоНИй СЕКГОР

ГОЛОВНОГО УПРАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЦ1й У дНШРПОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСТ1
вул.

(Солонянський РС ГУ дСНС Украi.ни у днiпропетровськiй областi)
Строменко, 3, смт.Солоне, днiпропетровська обл. 52400, тел.: (05669) 2-16-43

Акт № _53
скIIадений за резуі1ьтатами проведення планово.і. (позапланово.1) перевiрки щодо
додерЖання суб'€кгом господарЮвання виМОг ЗакОнодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноГ та пожежноГ безпеки

ЕЕЁЕЕЕНЁШЕЁЁшЁЁЁFЕпгЫЁiчIйFЕШЁЕЁшНмЁЁН+ЕЕЕmЁН_""FЕЁЕннЁЕШшЁшЕнЁЕЁЕшmшЁЕ

:::::Ё::::=:dм==:::::::::+жL:::i::=QlЁ`Е!!Е!Q!Е±забо ре€страцiйшй номкр облiковоi. картки шатшка податкiв фiзшноi. особи - пiдприещ, або сФiя та
нрмер паспорта (для фiзичнm осiб, якi чфез сво.і. релiгiйнi переконаш1я в установленому порядку
ві"ови]1ися від крийшт1`я ресстрацiйного номера облiковоi. картки 1шатника податкiв та повiдомшIи про
це вiдповiдний контро]поючий орган) дLн_i_пDопетDовська область. Солонянський Dайон. смт. Солоне.
вул. Усенко` будинок 1_3 тел.
(мiсцезнаходження/мiсце проживання суб'ск'm господарювашя, номер телефону, фаюу m адреса електронноi пош")

Пфевiрено: б]±дiвля за адресою: днiпропетровська область. -СЬтiойнсiкий Ьайоц, сkт. Со]1оне. вvл.
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Ступiнь ризику суб'€кта господарювашя з урахуваншм значення прийнятного ризику вiд провадже1шя
господарськоi. дiяльностi у сффi техногешоi. та пожежноi. безпеш

ЗагалыIа iнФотtмацiя про проведення перевi рки:Тип здiйснювано.і. перевiршIпланова;/позапланова.
Розпорядчi документи щодо здiйснювано.]. перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 201-8р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНСУкра1.ниуднiпропетровськiйобл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «01 » червня 2018р. № 53

Строк проведення перевiрки
Початок перевiрки

Завершення перевiркн

01
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2018
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06

число

2018

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

l12Iгодини

Особи, якi берутъ участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС Укра~іни або .Н територiфIьного органу:

С=±±±===±±..#_й.ТР_О:_:Ш±±%:ГРРDJфд_gЛiСОЛОн?нС,ь"йР€`)Г6щт;wуправлiннядержжноТсгщжбцЦf±
овськiй областi 'ф_qуіi - Головного
влiння
(найменування органу дСНС Украі-ни)

Г=:пQsнцй. iнс.пе_ктор СолонЯнськогО РС ГОл(Оп::::$Г%::::::щ:РмЛяiНтНm:Ёйо:`: ВШеРiй МИКОЛайЖШ
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ПФ±±_в°±!'ь:.зЫ±::,±:_нО:±_±_°:_%ШоСЖ8Ея&Ё##щЮ±Ё±Ё:Ё±:§Ёж§,:&рПЕРйСЁнКнЖgГЁЖЁ]°,:аПЁпПРрШоепМеЕЩтЬ.
ровсько.1 оБлАСно1 рАJIи вIюдiмiров в.в.
третi особи:
(пф&ца, прiзвище, iм'я m по батьковi)

данi пт]о останню перевірку:

Планова
/ не було взагалi

Поза1шанова

П не було взагалi
V' була у перiод з 13.11.2017р. по 17.11.2017р.

Аю перевiрки вiд 17.11.2017 р . №72

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

пЕрЕл1к питАнь щодо провЕдЕння пЕрЕвшки
Jчgз/п

так

Питання, що пiдлягаютъ перевiрцi

нi нв нп

Нормативнеобгрунтування

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

Наявнiстъ на об'сктi розпорядчих документiв та iнформаI$йшж покажчикiв з
шитань пожежно1 безпеки

1,2

На пiдпри€мствi с'Iворено СПБ

+

пvнкт 14 tэозлLm.1Т ППБУ

На пiдприсмствi створено добровiльну пожежну охорону та утворено 11ожежно-

+

пvнкт 12 г)озніJг`' П ППБУ

1.3

+

•

,

-

,,

РятуЕшьний пiдроздiл
1.4

Забезпечення вивчены кравиг1 пожежноi. безпеки m проведешIя виховноi

роботи, спрямоино1 m запобimшя пожежам

+

2. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються матеріали т

речовини з визначеними показниками щодо пожежIIоi небезпеки
З. Забезпечено дотримання працiвниками об'скта встановленого
протнпожежного режиму

пvнкти 17 - 19 DознiлV 11 ППБУ

пункт 9 роздiлу 11 ППБУ

+

пvнкт 1 1 t]озпілv П П1БУ

+

4. Наявнiсть деклараці"і. вiдповiдностi матерiально-технiчноr бази

суб'скта

господарювання

внмогам

закоIIодавства з

питан

щ[!±!q±!2, ±, 5 статIi 57 КПЗУ

+

пожежно.]. без пекII
s. Проведено інс'груIсгажі та прогодження навчання з питань
+

6. Забезпечено протипожежний стан утримання територі[

+

7.

Забезпечено

протипожежний

стан

утримання

шу

!Вl!!КI!1Ii J±, 29Р9ЗЕiді!I!

пожежно? безпеки

пv-нкти 1,1 -1.21 глави 1 DОзпіл`,'

будiвель,

+

примiщень та споруд
8. Забезпечено протнпожежний стан утримання шjlяхiв евакуацfL. i
виход iв

111 1шу
пvнкти 2.1 -2.22 г,mви 2 DозділvIIIппБу

гп.нкти 2.23 -2.37 глави 2ГЮЗП1ЛV111ПГШУ

+

9. Стан утримаIIня iнженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9,4
9_5

ЕлекIроустановки (можливість i.х застосуиння, монтаж, налаzцGа таексп]1уата1Н)вiдювідаютъвимогамнорматив1шдокумешів

Системи опалення та тешовi мережi вiдповiдаю'Iъ протш1Ожежним в"о1"стандартiв,будівелышхнормтаiЁнормативЁактiв
Системи вентшяцii. i кондицiонувашя повiтря вiдповiдають протипожежним

в"о1" норм

Iv гпш5у
п`'нкти 2.1 -2.18 г.чави 2 Dозліjl`'

+

IV Iпву
пvнкти 2,18 -2.27 глави 2

+

Газове обладцання вiдповiдас прошпожежним вимогам норм

+

Системи каналiзащ.i " смiпфидалення вiдювiдають " ексшуатуються

+

вiшовiдно до в"ог кротипожежIшх норм

пvнкти ] .1 - 1.24 глави 1 DозшлV

+

mЗЛ1ЛV IV 1ШТБУ

тIVIжти 4.1 -4.4 глави 4 Dозпi]гvIv1шу
[гvнкти 3. і -3.5 глави 3 Dозлiлv

lv 1шшу
'язку

10. Наявнiсть та утримання автоматIIчних систем протипожеж1юго захнсту, засобiв зв
Будівлі,
10.1

пр"iщешя

та

спорудд

обладнанi

автоматичнI1ми

системами

про'шюжежною за2шсtlу (сис"ами пожежноi. сш"лiзацil, автоматшныи
системами пожежогасiшя, системами оповiщешя кро пожежу " укравлiны
еmкуюиIшям

людей,

системами

протидимного

захис'гу,

системами

пvнк'і`и 1.1 -1.6 і.jтIави ] Dtt'3jіі,тіv

+

V пIIБу

централiзонною пожежного спос7гережеш1я) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

вiдIовiдно до чиЕших норматшно-правових акhв
10.2

АСПЗ о бслуговуються вiдIювiдIю до вимог нормативно-1кравови актiв,

mt.нкт 1.4 глави 1 Dозлiлv V111шу

+

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
lL1

11.2

Системи зовнiшнього кротипожежного водопос'гачання, насоснi "ніhi

+

вiдповiдаютъ та експTIуатуються вiдповiдно до кротшожежних вимог
Улашгуванш та утримання внутрiшньою 1кро1`ипожежною водоюну, кiлькістъ
вводів у будівлю, витрати води на внутрі1ш€ пожежогасіння та кільmсть

+

струмин вiд пожежшх кранiв вiщовiдас вимоm4 будiветіьни норм

12. Наявнiстъ та утрнмання пiдроздhiв добровiльноi, вiдомчо.I. та
I мIсце во] пожежноI охорони, пожежноі те1ніки та первинни
засобiв пожежогасіння
1З. дотрIIмання вIIмог пожежно.і. безпекII пiд час збнрання,
переробки та зберiгання зерновш i грубих корм1в

пvнкти 2.1, 2.3 г.т1ави 2 DозлLш' V

1шу

пvнкт 2,2 глави 2 Dозншv V
1п1Бу
пVіпст 7 Dоз Iv l, щщ±g[J2РQ3дЩ,п`і1кти31-326

+

г.чави 3 оозніл\г V ППБУ,
статп 61 - 63 КНЗУ
пvнкти 8.1.1 -8.5 .18

+

НАПБ В.01.057-2006/200

14. дотримання вIIмог пожежноГ безпеки пiд час проведенн я

вогневш, фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiтн
14.1

+

Lюзjhл VП 1ПШ;У

ове будівнищво, реконструкщя, перефнащення, ресmрращя та ка "ьний
ремонт пртhщень, будишiв, с1юруд здiйснюються на підоmвi 1разкгно
докуме1ггащі, яю 3атвфджеш у вс`Iановленому порядкуЗаходипожежноi.безпеки1рипiд[`отовцiтапроведешIi зварюmlьш m iших

+

пvнкт 21 Dозліjlv 11 П1ШУ

вошевих робiт вiдповiдають вимоmм нормаппзшх докуменгiвЗ?ходчпожежноi.безпеи1рипiдготовцimкроведешiфарбуmlьшх ро6i

+

пvш" 1, L -1.5 глави 1 Dозді.7Iv

відювідаютъ вz"оmм нормативних докумеIп]вЗаходипожежноi.безпеки1рипiдI`огговцiта щ>оведеннi крбог з мастmми

+

п`г'нк" 2.1 -2.28 глави 2 Dозніл J

шеяьш m iшими подібшш юрюч"и речовшами й матерiалами вiдповiдають

+

пvнк" З.1 -3.9 і`jlави 3 Dоздijі`'

1

14.2

т

14.3

14.4

ыпюmм норматившв[ документiвЗаходипожежно1.безпеки1рипiдlотовцi " проведешh будiвельно-монтажшхробiтвiдповiдаютьвимогамнормат1шнихдокумеmiв

vll ппБу
VII п1ну

Vn ппБу
піі-нкти 4.1 - 4.48 глави 4 Dознілv

+

VII 1п1Бу

Заходи пожежноі безпеки у проеюній докуменгащ1. щодо зас'юсуmння
Iюжежно-юхнічноi. шасифiкаціi вiдповiдають вимопім норматившх

пункг 2 частини пкршо1статгi67КЦЗУ,пуши2.1-2.19дБНВ.1.1-7-2002(в'юапшч-с"\Е=одаткиА,Б,В,Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016

до"еЕmв
14.5.1

+

Заходи пожежноі безпеки у кроекгній докуменгащi. щодо обмежешн

щушг 2 час.гиш1 першо1статгi67КЦЗУ,пу-3.1-3.5дБНВ.1.1-7-2002а1ивч-сть1на3амiнvпуЁ-5.1-5.6дБНВ.1.1-7:2016

пошщюшя пожежi мiж будшшами вiдllовiдпютъ вимоmм нормативних

докумен"
14.5.2

+

Заходи пожежноі безпеки у 1роектшй докуменгащi. щодо обмежешя
1юширеIшя пожежi в будишах вiдювiд?ю'гъ вимогам нормативних
документів
14.5.3

14.5

пужг 2 частини першоi.статтi67КЦЗУ,пунm4.1-4.42дБНВ.1.1-7-2002(втDативчиннiсm\назамiнvкуЁ6.1-6.45дБНВ.1.1.7:2016

+

1

Заходи 11ожежноі безпеки у проектшй докумеIггацii. щодо забезпеченщ

пункг 2 час'Iши першо1статгi67КЦЗУ,пу-5.1-5.54дБНВ.1.1-7-2002(шDа'mвчиннiсть`назамiнvЁ7.1.1-7.3.35дБНв11-7.2016

безпечноi еmкуацii. людей вiдповiдаютъ вимо" нфма"вшх
докумеImв
14.5.4

+

Заходи Iюжежно.і. безпеки у кроектнiй документацii щодо за6езпечены

пункг 2 частши першоiстаттi67КЦЗУ,пу-6.1-6.16дБНВ.1.1-7-2002(втDа"вчинhсть`назаьdнvпуЁ§.1-8.18дБНВ.1.1-7:2016

mсінш пожежi " 1роведешя пожежно-рятувалышх робiт вiдцовiфють

в1"отвм нормативних докуменпв
14.5.5

+

Заходи пожежноі безпеки у проекmй докуменгацii. щодо основшх
iнженерно-технiчЁ засобiв захисту вiд пожежi вiдцовiдають в"ог"

пункг 2 часгини пкршоi.статh67КЦЗУ,пу-7.1-7.19дБНВ.1.1-7-2002a2Ёчиннiсть`назамiнviF9.l-9.2дБНВ.l.1-7.2016

нфмативних донуменhв
4.5.6

+

Частина П. Забезпечення техногенно.1. безпеш та захисту
населення і територiй вiд надзвичайних ситуацiй
пуЁ 1 - 4 Перелiкуб'€кhв,щоналеmтьуб'€ктамгосподарюваш,
осзвз

1. Виконання вI1мог iнженерно-технiчнш заходiв на об'€кгах,
проектування якш здiйснюgься з урахуванням iнженернотехнiчнш заходiв цивhьного за1нсту

проектуваш яки
+

діиснюегься з урахуваннямимогiнженерно-технiчнихаходiвщвiльноюахисту,ПКМУ№6,

пiдпункг 1.92006 дБн в.1.2-1.

пункг 3 Пфjiде-фiкацiоб'mвпiдвнебезпеки,Г
ащi. та облiку

2. Провсдено iден"фiкацiю об'€tста пiдвищеноi небезпеIс[1

+

щено1

ПКЮ Ng 956
гIуЕш 9 часг- першоi.стаггi20КЦЗУ,ПорядокеmруваЕшбезпешОб'ЫвпiдвщеноЁнебезпекщПКМУ№956
+

З. ЗдiйсII€но де]Lг[арування безпеки об'еіггiв пiдвищеноТ нсбезпски

пункг 1 Пфцдку Iроведенняобов'язковогос.IрахуванняцивiльноiвiдповiдаTIьнос'гi,ПКМУ№1788,пункг4.9.5птБ

4. Пров€дено обов'язкового сграцгmння цивhьноi
вiдповiдальностi суб'сшiв го€подарюван ш

+

пункг 1О часггиIш пФшо1статгi20Iцгнкг2час`1ши

5. Розроблено пjтанiв jlОкалiзащіi та .Iiквiдацii. наслiдкiв аварiй на

+

Гб'С"аЕПiдВИЩено.і.небезпеки
'6.Забезпече1IОпрацiвникiвоб'сI[газасобамнкф[еигп[вногота

пуЕш 2 частЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,ПКМУ №
+

iнднвiдуал ьного затIіс.Iу

7. Розмiщено iнформацiю про за1одI] безпекI1 та вiдповiдну

пфшоi. статгi 130КЦЗУ,статгя11ЗУ № 2245

1200, пуЁ 4.З, 4.6 ПТБ
nyEm 3 часпш першоiстаmi20КЦЗУ

+

поведiнку насе.гтення у разi винIIкI[ення аварfі.
пунm 4 чанЕш пфшоiсгатгi20КЦЗУ,час.шна 9стапi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйнш захОдів

+

ттутm 5 часггини першо.і.сгаггi20,ста"26

9. Створено об`€Iгговi формуmнI]я IщвijlьI[ого захис'Iу та необхiдну
я -ш функцiонування матерiаі]ьноrгехнiчну базу, забезпеtlеIIо

+

готовнiстъ такш формувань до дiй за призначенням

КЦЗУ, пу1ш 3 ПКМУ
№_,_78;J

пункт 6 частшIи пфшоiстатгi20КЦЗУ,додаюк 1 до

10. Створено диспетчерсысу службу на об'скгi пiдвнщеноТ

+

IIебезпекII

Ме'юдшси прогнозуваны
пунm 8 часгЁ першоiстатгi20КЦЗУ,стат1`я40

11. Здiйснено навчання працiвшкiв з питань цивhьного захнсту, у
тому числi правиj[ам техногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
пушг 1 1 частшш Iкршоiстаттi20КЦЗУ,пункги5, 6ПqрядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'сIгговi треflування ] навчання з питань
цнвhьного захисту
13. Забезпечення аварiйногрятувального обслуговуванш суб'сктiв

г'осподарювання

+

навчашя населенн дям ушдзвшайшKсигуацiях,ПКМУ№444
пуЁ 12 часЁ Iюршоiстатгi20таста'ггя133КЦЗУ
+

стаmя 32, щrшги 15, 1часгинипкршоiсгаттi20КЦЗУ,наказМНС№653,

14. Забезпечення дотрнмання вимог законодавства щодо
створення, зберiгання, утримання, Обі[iку, використання та
реконструIщГі. захиснш споруд цивhьного заzисту

+

щшг 24 ПКМУ № 253
/mагш чиннiсm)
на замiш ПКМУ № 138

пункг 18 частин першоi-статгi20КЦЗУ,ста'пя98кцзу,абзацшостIйпушгу4Порцдкустворен яiвшориста1шяматерiатIьрезервiвдгIязапобiган я,лiквiдацi надзвичайнихситуацiйтехногеш1огоi

15. Ст]юрено об'€]гговнй матерiаj]ьний резерв дjlя запобiгаIIня та
iквiдац]i наслiдкiв надзвнчайнш ситуацiй

+

природного хкрактфу та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308іmатmчиннiсть`
на
замiнv
абзац
сгIвертий пушгу 3 Порядкуствореннятавикорис'гаш1яматФiалышiрезфвiвдлязапобiганняiлiквiдаIЁ.і.наслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775

16. Впроваджено m об'€кгi пiщвищено.I. небезпеки автоматизованш
систем раннього виявлення надзвичайнш ситуацiй та систем

стапя 53 КЦЗУ
+

оповiщення та забезпечено .і.х працездатн1сть

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охоронн
жнття людей на водннЕ об'скгаь

пушг 1.1 Правил охоронижиг1`ялюдейнаводнихоб'€ктах
+

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

-так, вшонано, доIримано, вiдповiда€, присутн€;
-нi, не виконано, не дотримано, не вiдповiда€, вiдсутн€;

«НВ»
«1Ш»

-не вимагаеться вiд суб'скга господкрювашя (фiзичноi. особи -пiдщ]иемця)/об'скга, що перевiряыься;
- не перевiряTюся на суб'екгi господарюваrш Ф фiзичноi. Особи -Ihдприемця)/ об'€кгi.

Jчgз/п

ОПИС ВИЯВЛЕШХ ПОРУШЕНЬ
НОрмативно-правовий акт, вимоги
якого порушено
позначеннянормативно-пlіавовогоакга
деталыIIIй опис виявленого порушення

реквiзити норми(пунк1`,ста"я)

комунАлыпШ зАклАд «солонянсысА
роздiл VI,

п. 8, додаток 2

пгБу
по закладам

освi"

ЦЕНТРАЛЫ1А РАйоННА Л1КАРНЯ»
Кабiнети заклацу не в повнiй мiрi забезпечено
первинними засобами пожежогасiння, а саме: «Усz.
будiвлi затадiв та установ мають бути забезпеченi

первшними
зас обами
пожежогас iння :
вогнегасниками, ящиками з пiском, бочками з водою,

1.

покривалами
матерiа]іу,

з негорючого теплоiзоляцiйного
пожеэгсниш
вiдрамu,
совков;ими

лопатами, il+шим пожежним iнструментом ».
Роздiл V п. 1.2роздiлVIп.6п.7.2.таблицi«А.1»додатку(А»;п.5.1.дод.«Б»,таб.«Б-1»

ппБу'тфшф

Будiвлю не обладнано системою протипожежного

п-`б-

захисту (системою пожежноi. сигналiзацi.і., системою

дш
зuащЬтаусЁ

сЕх-ш

уф-.схншiнzщуф15.®2016№974,вюшф.уф08нЁЮ16р.заNg12Жу29359(далi-П БУпозаю1адамосвiти)дБнв.2 5-56:2014

передавання пожежних сповiщень, системою
оповiщення про пожежу), а саме: БуЭzf»кзt,

прuмiщення та споруди повиннi обладнуватися
системами протипожежного зсuсисту вiдповiдно до
дБНВ.2.5-56:2014«Системипротшожежного
зсшсту».

2.

3.

РОздiл IV п.1.6.

гп1Бу

Не виконано з'€днання жил елек1ричних проводiв
паянням, опресуванням або затискачами в коридорах
та в дитячих групах будiвлi доIшdльного навчального
зажтдуэ

а саме.. З'€днання, вiдгсUіуження та

окiнцювання эIсuл проводiв i кабелiв мають
зд iйснюватuся
зсі
д опомогою
опресування,

4_

ювання, паяння або затискачiв.
Будiвля не облашана системою оповiщення nL
1П1БУ по зашадам поженqr та управлiння евакуюванням людей, а саме
td5удuнки, пршiщення та споруди повuннl
освiти
гп1Бу

Роздiл V п.1.2,

роздiл VI'
п.6
п.5.1 ; додаток Б,

дБН В.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
5.

ппБу

Роздiл Ш п.2.22.

обладнуватися

системами

протипожежн ог о

зсDшсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56..2014 «Системи

протuпожеэIсного захисту ».
БудiвлIо не забезпечено адресним вказiвником який
встановлю€ться на фасадi будiвлi або iнших видних
мiсцях з освiтленням у темшй час доби, а саме:
«Будинш та iншi об'€кти мають бу1'I!ш забезпеченi

адреснит

вказiвнuкат

(назва

вулщi,

номер

будuнку), встановленими на фасадах будiвель або
iншLх видних мiсцях i освiтлюванuмu у темний час
6.I

ппБу

Роздiл Ш п.2.31.

гшу

Роздiл Ш п.9

по зашадам
освi"

добu».
Шт1яхи

евакуацil.

не

забезпеченi

евакуацiйним

освiтленням. СвiтилыIики евакуацiйного освiтлення
повиннi вмикатися з настанням сутiнкiв у разi
перебування в будинку людей, а саме: tтСхоЭобj.
мiткш, внутрiшнi вiдкритi та зовнiитi сходu,
корuдорu, проходи та iншi шляхи евакуацi.t мають
бути
забезпеченi
евакуацiйнuм
освiтленням.
Свiтильниш евакуацiйного освiтлення повиннi
вмикатися з настанням сутiнкiв у рсвi перебування в
будинку людей ».

Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб,

уповноваженш на здiйснеIIш перевiрки
(заповнюсться виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб ' скта господарювання)
Ng
ПитанFш, що пiдлшають контроіпо з боку суб'скта
НОрма"вне
так
нi нв
з/п
1

2

господарювання

нп

обгрунтуванш

Про проведення плановоi. перевiрки суб'скта господарювання I1исьмово
попередцено не менше IЬж за 10 календарних днiв до П почапу
Посвiдчены m проведе1шя пфевiрки та службовi посвiдчешIя, що
засвiдчуютъ осiб, що проводтъ пфевiрку, кред'явлено

частшm че'гвеD'm с'іатті 5 ЗУ

Копію посвiдчешя на перевiрку надано

частина п'ята статгi 7, абзацитретiйташоспй!2±зшijQ33Iвiно5квiтня2007D.N877

вiд о5 квiтня 2007 D. N 877
частш1а п'ята статгі 7,gЕа:щg
10 ЗУ вiд о5 квiты 2007 D. N877

3

Перед початком здiйснення пфевiрки особами, що здійсшою'1ъ
4

5

перевiрку внесено запис кро перевiрку до вiддовiдного журнат1у
суб'€кга юсподарюmшя (за його наявностi)
Пiд час позапланово1 перевiрки з'ясовувалися лише тi пи1аЕш,
необхідністъ перевiрки яких стала підставою дпя i-I здiйснення. У

посвLдченш 11а 3дійсненш позашановоi перевiрки зазначено пигання,
що € IIiдоIавою для здійснення такоi. перевiрки

част1ша лванаш1ята статтi 4ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

частина пеDша с'mтті 6 ЗУ вijl
05 квiтня 2007 D. N 877

ПОяснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та складеного акта перевірки
Ngз/п
Опис пояснень, зауважень або заперечень

I
I
I
I
I
I
I
I
Цей аLт перевiрни складено у двох прнмiрннах, одIш з яких кр}часгься керiвнику (власншн,+) суб'с'[ітd господ?рюmЕш або уIювЕоmженiй ш"
особi, а кругий -залшас1ъся в орmнi дСНС Украiни, посадовi особи якою здLйсшовали захiд державною наI`jшду (коні[роTIю).

Пiцписи осiб, що брали участъ у перевiрцi
ПОсадовi особи оргацу дСНС Укра.hн:
Головшй iнспектор Солонянського РС
ГУ дСНС УкраНш у дIhкропетровсысiй областi
майор сщжби IIивiльного захисту

Бойко Валфiй Миколайовщ

(посащ)

(I[рiзвшііе, iм.я та по баmювi)

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

с-# f4j

(m-)

Примiрник цього а]сга перевiрки отримано «Оf »

(пск")

Вiдмiтка 1ро вiдмову пiдгшсання/отр"ашIя (необхiдю пiкреслиги) посадовI.[ми та/або уповноважеЁ
Особами суб'€кта господарюваши щого акта перевiрки
Щ."iпса. У виmдку mявносh в антi вiдомосгей, що становляъ службову абодфжавщr "смнищ>, йому може 6у1`и 1рисвосно вiдповiд]і]]а[й гриф

секре'гностi або обмеженш достуIU.

Jч9

з/п

пЕрЕл1к
нормативнорправовш жгiв m IIОрмативних документiв, вiцповiдно до якш
складено перелiк питань щодо проведення перевiрки
Позначешя
Назва нормативно-правового
Затверджено
нормативноаша
вид норматшнодата та номер
правового акта
правового аЕгга та
нормативно-

А
1

зу № 877

L]

назва органу

пlіавового акга

3

4

2

1

Заюнн УкраШ
«Про основнi засади дфжавною шгшду
ЗанонУкр-ш

вiд о5 юiтш 2007 р.

(нон1ролю) у сферi юсподррсыоiдiяльпосh»

№ 877-v

1.2

кцзу

КОденс щIвiльного захисгу Укра1.ш

кодекс

вjд о2 жовгш 2012 р.№5403-vl

1.3

зу № 2245

«1Ъо об'ыги пiдвщеноi небезпе1си»

Заюн Укрiш

вiд 18 сiчш 2001 р.Ng2245-1П

1-4

зу № 15/98

«Про захисг jподини вiд вплнву iоhзуючого

Закон Укрiни

шщюмiшоmш»

mызновн Кабhf7гу МiнiкрЬ УкраШ

2
2.]

2_2

ГПСw № 956

пкw№306

Порядок iденгифiкацii та обпiку об`€кпв

ПосIаноm КабiнеIу Мiнiстрiв
украгш
крнгерii, за якими оцiшосIъся ступiш ПОmнова Кабiнсггу Мнiстрiв
ризнку вiд 1ровадженш юсподарськоiдiяльностimвюначасIъсяпфiодичнiстъздiйснешIяпmновKзаходiвдержавнот`ошшяду(кошро71ю)усферiте"ol€шоIтапожешоi6езп€ки укрi-

вiд 1 1 J-

Тшове пшожешя Ipo вiдомчу пожежну
охорону

Посгганова Кабiнегу Мнiс`грiв
украiни

вiд о9 сiчня
2014 р. № 5

Пос"нова Кабiнелу Мiнiс'Iрiв

вiд 17 лшш

Посіанои Кабiне'гу Мilhстрiв
укра-,-нн

2013 р, № 564
вiд 16 листоIидр
2002 р. № 1788

mдвщеноi небезпеки

2.3

mж№5

2.4

ГПСw JЪ 564

ПорядоЕ фушцiОнуванш добровiльноi

г-№ 1788

ПОЖеННОi ОХОРОНИ
Пфядоtс i IщвіIm проведсння о6ов'язtювою
оtрахуван я іфі]тьноI- відповіда7ъіюыi суб`dст`iвIфпофрюваншmшкоду,яюмо]эоебугнзаподiянаIюэкmmмIіmаваріяминаоб'сг ахпiщ сноiнебс"еіщвкшочаючипожежовибухонебезпечнiоб'скгитаоб'сЕг1и,юсподарсьmдiяльнiсIъmяшхможе1ризвес7гидоаварiйеколоIiчноюiсанi"рно{пiдемiолоhчного

2.5

вiд 14 сiчы 1998 р.

№ 15/98-вр

укщiш

2002р М!956

вiд 29 лютого 2012 р. №
306

26

I-№

шракруПщдоЁзабезпечеш1я населенш iпгфцiшшdвфщqіmньтаспецiалiзованихслужбцивiльноюзахистузасобамиiндивiдуальногозахисту,приладамирадiацiйноiтахiмiчноiрозвiдки,дозиметршноюiхiмiчноюкошролюп'
1200шсw№о1214

27

/нгmпш чиннiсть1ЕаJЁщiЕщш"№763г-№308

28

/В"Тm ЧИННiС1Т>\ЕаLзащГПСМУ№775I"у}т2443

Пос1анова Кабiнglу Мнiстрiв

вiд 19 сфп-

укрi-

крлік об сктів та окремих тфитррій, які
шдгшmюгъ I1остіиному m обов'язковому шдоювфнiйсх3новiобслуговувашI одFржюнимиаЕкрiйно-ря'гувалыI IмислужбамиПрозатверджен яперелiкусуб'сIстiвгфподарюванш,галузейтаокрс"ихТкрШОРiй,ЯКiП1дЛЯmЮТЬПОmйНОкуТаобов'яLжовомуаварiйнощтуЕшьЕюмуобс]туювуваншонадоювiрнiйосновiп

орядок створенш і вшорисmння
маіч}іаJtт, fтих резq)ві R цпя гипобi гаі[тIя;лiквiдаI$iнаjв ичайнихсIг уацiйтехно1€н оюiприродноюхаракрута 1.хmслiдкiвПорядоkстворенш"вшорисmlшматкрiальшхрезервiвдшзапобiш iлiквiдацi .шалiдкiвImдзвичайнихситуацiйт - . "^h',

2002 р. № 1200

ПосIанова Кабіне'гу Мiнiстрiв

вiд о4 сфпш

укF"--ПОсIаноm Кабiнgгу Мнiстрiв

2000 р. № 1214вiд26жоЕггш

ущэаi-

2016 р. № 763

Постаноm Кабшету Мiнiстрiв

вiд 29 бЁ 200] р. №

укр1'-Пыmнон Кабiнету Мнiстрiв

зо8вiд 30 вкрш 2015 р. №

украi29
2.102.112_]22]з

г-№444ГПСМУ№787ШКМУ№253(ыmтивчиннiсть`ЕЁjамiщ

. юрндuк mдготuвш до дiй пн крiюначсшыорганiвущmвлiннятасшцmi]Iьноюзахис`Iу

jТLIостшоzй Кабінсtг,' Мiiнiстf,iвукраiш вiд 26 чсрБш2013р,№443

Пфядок здiйснены навчання mселення дi"унадзвичайнихсиIуаіНяхп

Пос"нова Кабiнgгу Мнiстрiвукраm

вiд 26 червш2013р.№444

Пос"ноm Кабшегу Мiнiстрiвукраiш

вiд о9 жоЕ"2013р.№787

Посяанова Кабiнегу Мiнiскрiв
укра1'ниПосIанои Кабiнету Мшiстрjв

2009 р. № 253вiд]Обgр-

захнсних споруд щвільнот`с> захнсту таведеншйоюобhку

укр--

20]7 р-№ 138

ПmОжешш про €дшу дфжащr сис"уIшвiльноюзахистvЩюзаткрджеш-пкріiкуоб-сктiв,що

ПосIаноm Кабiнету Мiнiстрiвукфiш

вiд о9 сiчш2о14р.№11

Пос1анова Кабiнегу Мнiстрiв

вiд о9 сiчш

щдок угвфешя, завданш та фунщLіформуmньщIвiльногозахистуПОРЯдОКВИКОРИСmНШЗаХИСННХСПОРУд

щвшьною захисгу (цивіjlьноi оборош) дшгфподарських,культурнихта]1о6утовнхIютреб

1-№]38г-№11гп"№6
214

Порядок створенш, утр"аш фонду

0пкw№729
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ПQрядок орmшзащі та IIроведення
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Пос`mно~тзаКабi^че.гуМi!±етрiв

вiд 25 берсш

2014 р. № 6

вiд о2 жоmш
2013 р. №729

вiд 30 жоыы 2013 р. №
84]

украi-

вiд о5 чегв.тш 201 З р, №
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ПосгIанова Кабiшгу Мнiстрiвукранш

вiд 23 жошш 2013 р.Ng819
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Тшовi норми належностi воmеIасниЕiв

вiд о2 шiтня 2004 р. №151,заресстроmшйуМ'юhУкрiш29юiтня2004р.за№554/9153

Правила пожежноі безпеки в Украші

НаказМВСУкра-і-Iш

вiд 30 грудш 20 ] 4 р. №1417,зарекроmнийуМiн'кhУкр~Ешо5бфезш2015р.за№2:52J2іfЮfJГі
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вjд ] 5 травш 2006 р. №288,зареакрвашйуМiн'"т€Украi.ниО5jшшя2006р.за№785/12659
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o6,-х
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вкры 2007 р. за №1006/14273

метод"

МmдIm щюшозувашя наслiдЕiв вшшу

щюгнозуmш ХНО

(вшиду) Iюбезпеqних хiмiчних речовші при
аварiж на кромисловнх об'сггах i транспоргi

Мiнеюномiшц Мiненологii

Методнка спостережень щодо оцiшн

- шс укра1~-

вiд о6 серпш 2ф2 р. №
186, зареокрmний уМiн'кхлiУЩш29серш2002р.за№708/6996

Iнструкцiя з тривалою збфiшIш засобiв
радiацiйною m хiмiчного 3ахнс'1у

Наказ ШС Украm

вiд 161рудш 2002 р. №

IнстI]укцiя щодо
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щmльноi оборони у миршй час

шmзшсукрm

уIримання захисних
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3.9
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1Щша надрнш
юхнiчнш умов
Ihан реагуmш Em

IЩвипа наданш технiчних умов до
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Ппан реагувашя m радiацiйнi аварii

радiаIdйнi акрii
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дБН В. 1, 1 -7-2002

/вт"тив чиннiсть`

дфжавні будiвельнi норми. Захист вiд
пожежi. Пожежна безпека об'снтiв

Наказ МiнiсгкрIва обррони
украiЕш

з.15

з_1б
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листопада 2013 р. за №1988д4520
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шс
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з.2о
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87/2 1 1 , зареакрmшй уШкхнiУкрiш10червня2004р.за№720д319
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вiд 31 жовтш 2016 р.

дБНВ.1.1-7:20]6
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ЕLАIБ в,0 l .057-

Правила пожежноi безпеки в

2006#00

аIрокромисловому комплексi
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дСТУ Б В.2. 5-38:2008

дЩ В.2.5-74:2О13

дЩ В.2.5-28-2006

щф-уJвшпуедяггmrс`ганоеаRс

вiд о4 сфпы 2" р. №
274

Шиз Мimlрополiтики,

шс

вiд о4 1рудня 2006 р.

№ 73 0Л70, зарессfгроваIпIйуМiн'юстiУкраiш05квi"2007р.за№313/13580

Наказ ШС Укрiш

вiд 23 IIютою 2006 р. № 98,
зарефтроmний у Мiн' юсhУкраiни20березш2006р.3а№286/]2160

дщвЕБ бу;fБеепI,нi Iкршf УфаШt. Gmеіm
прUпшtоЕ-іото зфвісту

Накз3 Мhреіiыог УфаЕDг

вiz[ 13 jшн\ощда 2014 р.

JЫшi будiюльЕIi 1кр1оі УkраЁпI. Бу;шпmг та сгкруіzрг

Набсаз дфmNуiстобудушвf] УкраВшI

чшqd э о107 2015Ф
вiц 27.Об.9б р. №117 та вDедегd е дiю
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дгmtшfх дошЁлыфн закmдiв.
з.18

771,зареакрmнийу

наLзамiнI
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вiд 14 листоmда 2013 р. №

№Ьэсгi Украiш 22

буд)вншфйдфжавнiбудiвельнi норми.ПожежmбезпеmОб'€нгiвбудiвнщIва
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вiд 9 жонгш 2006 р. № 653,
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безпеш
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вiд 27 бкрня 2ф 1 р. №
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3аресхз'рованIй у Мн'юстiУкрm1Оквhня2001р.за№326/55і7

радiацiйно.I m хiмiчноl. обсmновки
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вiд 15 сершIя 2007 р. №

1шазон №136.iдо6.08.97 р. з01.01.1998t'

НqШіаmшй стщz]щг Уlф3апL hшеttщіс общдшmіI
ФдиIфiв i сmфгд. Уmlшушш
будiвсльiсI"д

Наказ МЬdскрспз регiфіапыtого розьігщr

дкр=анh будiее]шd норш УкраiшL Водmостаг.іаш+я.

Наказ hdtiкрсфа регimlалыюю розвіпку,

ЗОЕнШ vфей та сгкрудL ОаFюшi mфшЕЕшп-

№ З12,

та фдiвншд" уфдiшqфа т3 шггююсIщюстеаУЬаЁвг

вiд 27 `кршп 2ОО8 р. № 269, `шшй
зоl Giш

2009р.

вiд о8 іс.iпіі 201З р. № 1З3, .шmй
з о1 сiш 20J4 і).

дряеапБ будiъельЕd іюршt УкраЁt[і. 1швенсрнс общщішіI
ФдиFqdі i сгкуд ПргmдIее i штуtше фвimвЕш

Н"яз Мнhфства будi-а, щhекрщі
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з о1 юв" 200б р.
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Нэказ Мhtiскрсm mшtвз та енфгспzюt
ykpam

вiд 28 сер[ш 2006 р. №ЗО5

За®е-.швш i занюгБ заводI еmЕкро6езфепг

