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дснс укрАЁни

ГУ дСНС УКРАЁНИ У дНШРОПЕТРОВСЬК1й ОБЛАСП

СОЛОНЯНСЬКИй РАйОНИй СЕКТОР
ГОЛОВНОГО У11РАВЛШНЯ дЕРЖАВНОЁ СЛУЖБИ УКРАЁНИ
З НАдЗВИЧАйНИХ СИТУАЩй У дНШРПОПЕТРОВСЬКШ ОБ.JIАСТI
(Солонянський РС ГУ дСНС Укра1ни у днiпропетровськiй областi)
вул. Строменко, 3, смт. Солоне, днiпропетровська обл., 52400, тел.: (05669) 2-1643

Акт № з5складений за реЗультатами прОведення планово.і. (позапланово.]) перевiрки щодо
додержання суб'€кгом господарювання вимог законодавства у сферi цивiльного
захисту, техногенноЁ та пожежноr безпеки

комунАлыпй зАклАд осв1ти «1пирочАнськА сЕрЕдня зАгАльноосв1тня шко.
наймефанш/мiсце знаходження суб'сIm господарювашя - юрIщичноi особи (та/або йою вizlокремленого пiдFюздiлу)
лА 1-11 ступЕшо» солонянськоЁ сЕ
И 52445
овська обл. Соло -.
або прiзвище, iм'я m по батьковi/мiсце проэпшашя фiзичноi особи - пiдпри€мця)

ынський район. с. Широке. ВУЛШ1Я СОРОК1НА. будинок 56

.

iдентифiкацiйшй код юрIщичноі. особи 35637847
або ре€страIhйшй номф облiковоi. картки п]1атнша податкiв фiзичноi- особи - Ihдпри€мця, або серiя та
номер паспорта (для фiзични осiб, якi чФез своi. релiгiйIh пФеконашя в установленому порядку
вiдмови7шся вiд 1р1й1ятгя ре€страцiйного номфа облiковоi. картки платника податкiв та повiдомигIи про

це вiщовiдшй контролюючIй орган) днiпропетровсыса область. Солонянсыtlй район. с. ШиDоке. вvл.
СоDокiна` бvдинок 56 тел.
(мiсцезнаходження/мiсце проживання суб'€кm юсподарювання, номер телефону, факсу та адреса електронноi по1іпи)

Пкревiрено: будiвля за адресою: днiпропетровська область. Солонянський Dайон. с. Широке. вул.
Сорокiна. 56
.
(назва об'€іm перевiрки (об'€ктiв) ацреса (а`дресн) розташування)

СтуIhш р1вшо7 суб'€кта господарюваш1я з урахуванням зmченш крий1ятного ризику вiд 1ровацжешя
господарськоi. дiяльностi у сферi техногеIшоi. та пожежноi. безпеки

Загальна iнФо|імаIЦя про проведення перевi рки:
Розпорцдчi документи щодо здiй€нювано.і. перевiрки
Тип здiйснювано.і. перевiрки
Наказ вiд «12» квiтня 2018р. № 158, виданий Головним управлiнням дСНС
планова;
v` позапланова.
Укра.іни у днiпропетровськiй обл.
Посвiдчення на перевiрку вiд «23» травня 2018р. № 34

Строк проведеш1я перевiрки

Початок перевiрки

Завершення пеlіевiрки

23

05

2018

15

30

05

2018

15

число

мiсяць

рiк

години

число

мiсяць

рiк

години

Особи, яId берутъ участь у проведеннi перевiрки:

Посадовi особи дСНС УкраШ або Ш територiального органу:
Солонянсьшй районний сектор (далi Солонянський РС_) Головного уіі[равлiння 11ержавно.{ служби Укра.tнu з
надзвичайних сuтуаиiй у днiпропетровськiй областi (далi - Головного управлiння_)
(найменування орюну дСНС Украjни)

Головний iнспектор Солонянського РС Головного управлiння Бойю Валерiй Миіюлайович
(посаца, прiзшще, iмlя m по батьювi)

ПОсадовi та/або уповноваженi Особи суб'скта господарювання (об'скга перевiркIIVФiзнчна особа пiдприсмець
Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАНУ ОСВIТИ «ШИРОЧАНСЬКА СЕРЕдНЯ ЗАГАJIЬНООСВIТНЯ
.
(посада, прiзвищс, iм'я m по батъювi)

ШКОЛА1-11СТУПЕНЮ»СОЛОНЯНСЬКО.1СЕЛИ111НО1РА11И_СТЕПАНЕНКООЛЬГА1ВАН1ВНА
третi особи:
(посада, прiзвIIще, iм'я m по баmковi)

/ не було взагалi

данi птіо останню перевiрку:

Шанова

Позашанова

П не було взагалi
/ була у перiод з 14.08.2017р. по 24.08.2017р.
А1п перевiрки вiд 22.08.2017 р . NЕ6

Розпорядчий документ вiд «_» _.20L?. №
виЕсонаний П, не виконашIй /

1ШРЕЛШ ПИТАНЬ ЩОдо 11РОВЕдЕШЯ ШРЕВ1РКИ
Jч9з/п

Питання, що пiдлягаютъ перевiрцi

так

нi нв нп

Нормативнеобгрунтування

Частина L Забезпечення пожежноr безпеки
і. Оl]ганiзацiйнi заzоди щодо забезпечення пожежноi безпеки
1.1

Еhнiсть на об'€ктi роз1Iорядчих документiв m iнформацiйЕmс покажчикiв з
пиIань пожежноi. безпеки

пунк`ш 2 -8, 10 розф 111ШБУ

m дкрисмстві створено СПБ

1.2

].3

+

Eh пiдкрисмствi ствфно дофовiльну пожежщr охфощr m утворено пожежноЕшьнй пiкроздiJI
безпеченш вивчешя Iкрвил пожежноi безпеш " Iроведешя виховноi
сIрямованоi на заIюбimнш пожежам

1.4

пУШт 14 роздiлу 11 ПГШУ

+

щгшг 12 роздiлу 11 ГПШУ

+

2. У будjвництвi та m внробнищгвi застосовують€я матерiали т

речовинI[ з визначеними показнIIками щодо пожежноi небезпекн
З. Забезпечено дотриманш працiвннками об'скта встанові]еног
протIIпожежного режиму

+

пушги 17 - 19 роздiлу 11 1ПШ5У

пу1ш 9 роздiлу 11 ППБУ

+
+

пушг 1 1 роздiлу II ГПТБУ

4. Наявнiсть декmрацIТ вiдповiдностi матерiа.[ьноJтеxнiчноТ бази

суб'скга господарювання внмогам законодавства з питань
пожежно.I. безпе"
5. Проведено iнструктажi та проходження навчання з пнтан

пожешоi безпеки

+

пушги 2, 4, 5 стаm 57 КЦЗУ

пушги 15, 16, 20 роздiлу П
1птБу

+

пушm 1.1 -1,21 глави 1 роздiлуI111штБу

6. Забезпечено протипожежшй стан утрI"ання теріггор]~].

+

7. Забезпечено про"пожешI[й стан утрIIмання будiвеj[ь
примiщень та споруд
8. ЗабезпечеI[о протипожежI[нй стан утриманIія шлшiв евакуац]i i

виIодjв

пушти 2.1 - 2.22 Imви 2 роздiлу
1п 1п1Бу

+

пушги 2.23 -2.371пави 2

+

гюзф Ш ПпБу

. СтаЕ[ утрнмання il[жеI[ерного об.1аднання
9.1

9.2
9.3
9_4

9.5

Еленроус'Iановки

(можливiс'гъ

ix

засгосувашя,

моЕггаж,

наладка

Сшгеми опаленш та тешовi мфежi вiдповiдають кротшоже'н[ним вимоI"
с"ндартiв, будiвелышх норм " iших нормативних актiв
Сисгеми вен"ляцii i кондицiонуваЕшя повiтря вiдIIовiдають протипожежmt

в"ог" нфм

Газою обладщння вiдповiда€ крогипожежн" вимог" норм
Системи каналiзацii та смiттсвидалены вiдцовiдають та експлуатуються

ідIовiдно до вимог кро'1шожежшс норм

пуmи 1.1 -1,241пави 1 роздiлу

+

експлуатацiя) вiдllовiдаюгь вимоmм норматившх документiв

IV гшу

+

щгшш 2.1 -2.18 глави 2 роздiлу
IV гптБу
пушш 2.18 -2.27 глави 2

+

пуtши 4.1 - 4.4 шави 4 роздiлуIv1п1Бу

+

щrшти 3.1 -3,5 шави 3 роздiлу

+

розф IV гп1Бу

Iv 1птБу

10. Наявнiсть та ут|.имаIIня автоматичнш систем проггнпожежного захисту, засобiв зв'язку

]0.1

Будiвлi, Iримiщення m спфуди обладmнi аЕrгоматичн"и системами
ожежною захисIу (сист"ами пожежно1 сшналiзацiL аы\оматичним
сисгг"ами пожежоmсilшя, сис`юмами оповiщенш 1ро пожежу та укравлiшя
евакуюва1шям людей, сисюмами протидш`tного захисту, системами

пушти 1.1 -1.6 Imави 1 роздiлу

+

v гпшу

щшкрлізоmного пожежною спосігФежеш1я) (далi - АСПЗ), засобами зв'язку

вiдIовiдно до чинних нфмативно-1Iравових актiв
10.2

СПЗ обслуговуютъся вiдцовiдно до вимог нФмативно-правових актiв,

пушг 1.4 п1ави 1 роздiлу v1п1Бу

+

11. Наявнiсть та утримання систем проггипоаRежного водопостачанI[я
истеми зовнiшнього 11роIипжжною водопос'mчанш, шсоснi сmнцil11.1

відповiдаютъ та експлуатуютъся вiдцовiдIIо до про`Iшожежшх в"ог

+

пушш 2.1, 2.3 пIави 2 роздiлу v

+

пушг 2.2 1пави 2 роздiлу Vп11Бу

Улашуванш m утр"ашш внутрiшшою проги11ожежною водогону, кiлькiстъ
1]_2

вводiв у будiвлю, ви1раш водн ш внутрiшнс пожежогасiшя m нiлькiстъ
струмш від пожежних крашв віддовідв€ вимоmм будiвельшх норм

12. Наявнiстъ та утримаIIня пiдроздhiв добровhьноЪ вiдомt]o.I. т

мLсцевоi пожежно.і. охоронIі, пожежно.]. технiки та первинни
засобiв пожежогасiння
13. дотримання вIIмог пожежно.і. бсзпеки пiд час збирання,
переробки та зберiгання зерновш i грубш кормiв

шу

щrшг 7 роздiлу 1, пунm 12
рздiлу П, пушти 3.1 -3.26г"ви3розфVП1ШУ,сmтгi61-63К1РУ

+

+

пуЕЁ 8.1.1 -8.5.18
НА1Ш В.01.057-2006/200

14. дотрI[мання вимог по*ешоr безпекн пiд час проведення
вогневиz, фарбувальнш та будiвельно-монтажнш робiт

+

роздiл vll 1шшу

+

пушг 21 роздiлу 1I 1ПТБУ

+

пушги 1.1 -1.5 глави 1 роздiлу

вiдIювiдаютъ вимо1ам нфматmних документiв
оди пожежноf безпеш кри пiдгmвцi та кроведешh робот з мас'гшамщ

+

пушm 2.1 - 2.28 mави 2 роздiлу
Vn г11шу

еяьш та i-tи подiбн"и 1крч"и речовинами й макрiалами вiдповiдають
имоmм нфматившх докумеIпiв

+

пуIшги 3.1 -3.9 глави 3 роздiлуvnппБу

+

пунк'ш 4.1 -4.48 глави 4 роздiлу
VII 1п1Бу

Нове будiвщгво, реконструшПя, пфеоснащенш, рес"крацiя та напimлышй
14_1

14.2

14.3

14.4

онг IIримiщень, будишiв, с1Iфуд здійсшоються на Ihдсtтавi кроекгно1
документацii-, яна затвфджена у всmновгIеному порядqr
аходи пожежноi безпеки Iри пiдготовцi та проведешIi зварювалышх та iнших

вогн€ви робiт вiдIовiдають вимогам нфмативни донуменгiв
од11 IIожежноi' безпеш Iрн пiдг"вцi та кроведенЕh фкрбувальних робiт

оди пожежноi безпеки 1ри пiдготовцi m кроведеIшi будiвельно-моIпажIшх

iт вiдповiдають вимоmм нормапвних документiв
Заходи пожежноi безпеш у Iроеmliй документаth~ щодо застосуванш

vn 1п1Бу

пункг 2 час`1ши пфшоi.

пожежно-технiчноI класифiкацil вiдповiдають вимоmьI норматm

статгi 67 КЦЗУ,

докуменпв

пу1-2.1 -2.19дБНВ.1.1-7-2002 (mиннiсть`назамінvодаткиА,Б,В, Г,д,ЕдБНВ.1.1-7:2016
+

14.5.1

Заходи пожежноi безпеки у Iроектнiй донуменmцii щодо обмеження

пушг 2 часпшI пфшоi

пошиIюння пожежi мiн будшшами вiдllовiдаю'Iъ вимоmм норматш

сгаттi 67 КЦЗУ,

донумеmв

пу-3.1 -3.5дБНВ.1.1-7-2002 /mиннiсть)назамiнvпуш1и5.1-5.6дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.2

Заходи пожежноi безпеки у кроешнiй докуменгацii щодо обмеження
пошкрешя пожежi в будишах вiдIIовiдають вимоmі нфматив

пушг 2 час`1ини пфшо1
статгi 67 КЦЗУ,

дощеmв

пуЕ-4.1 -4.42дБНВ.1.1-7-2002 /mшпЁсть\назамiнvпушIи6.1-6.45дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.з

14.5

Заходи пожежноi безпен1 у кроектIhй документацil щодо забезпеченш

безпечноi

евакуацil людей вiдповiдаю'гъ

вимоmм

пункг 2 час`ппш пФшоi

нфIатmни

статгi 67 КЦЗУ,

докумеmв

пуЁ 5.1 -5.54дБНВ.1.1-7-2002 rвтDишhсть\назамimпункти7.1.1-7.3.35дБНВ.1.1-7:2016
+

14_5.4

пушг 2 часпш1 пфшоi

Заходи IIожежноi безпенI у просктнiй докумешацii щодо забезпеченш
1ъсіны пожежі m 1роведеIшя пожежно-ря`гуваjlьних робiт вiддовiдають

статгi 67 КЦЗУ,

вимоmм норматшних докумеЕгпв

пу-6.1 -6.16дБНВ.1.1-7-2002 rm-сть\назамiшпуЕЁ8.1-8.18дБНВ.1.1 -7:2016
+

14.5.5

оди пожежноi бешеш у Iроектнiй докумешцii щодо ск>нов

пункг 2 час"ш пфшоі

iшенерно-теэшiчшх засобiв захисту вiд пожежi вiдцовiдають вимогам

статтi 67 КЦЗУ,

норматшних докуменпв

пу-7.1 -7.19дБНВ.1.1-7-2002 /вт1эиннiсть\назамiшпун1сш9.1-9.2дБНВ,1.1 -7:2016
+

14.5.6

Частнна П. Забезпечення техногенно.і. безпеки та захисгу
-,
населення і терI[торіII
вщ надзвичаиних ситуаціи
пу- 1 - 4 пфеhкуоб'ектiв,щонаjіежатъсуб'ектамгосподкрюваны,

1. Внконання вимог iнженерногтехнiчнш заLодiв t[а об'сіггах,
про€ктуванI]я яких зд]иснюсгься з урахуванflям ]нжен€рнотехIIiчнш заxОдiв цнвi.Iьного захисту

Iроекгування якихздiйсшосIъсязурахуваннямвимогiнженерно-технiчIшLзаходiвщшiгIьногозахисту,ПКМУ№6,
+

пiдпуню 1.9 дБН В.1.2-4`2006

nym 3 Порядкуiдешфiкацii.таобhкуоб`hвпiдЕщеIюjнебезпекщ1ЖМУ№956

2. Проведено iцен"фiкацiю об'€ігга пiдвнщеноТ небезпеки

+

пуш 9 частшIи першоi.статгi20КЦЗУ,ПорядокекларуЕю-безпешоб'dпiдвищеноiнебезпекщПКМУ№956
З. Здiйснено декларування безлеки об'€кгiв пiдвищеIIоТ небсзпекн

+

пункг 1 Порядку проведеIшяобов'язковогос1рахуванняцщiJъноi.

4. ПроведеIIо обов'язкового страцгваI]ня цивhьноГ
вiдповiдальностi суб'сктiв господарювання

+

пункг 1 О часпш1 першо.і.статтi20llункг2часппш

5. РОзроблено планiв лоIсалiзаціТ та j[iквiдацil. наслiдкiв аварiй на

Об'сIггах пiдвищеноТ небезпеки

+

пфшоi. статгi 130КЦЗУ,статгя11ЗУ № 2245

nyIm 2 частини пqшоiстаттi20КЦЗУ,ПКМУ №1200,пушш4.3,4.6ПТБ

6. Забезпечено працiвникiв об'сігm засобами колеIггі[вного та
iнднвiдуаjlьного заы1сту

7. Розмiщено iнформацiю про за&оди безпеки та вiдповiдну
поведiнку насе,г[ення у разi вI[никнення авар]i

вiдповiдаTIьностi, ПКМУ №1788,пу-4.9.5птБ

+

пуЕш 3 частш1и першо.і.

+

статгi 20 КЦЗУ

nym 4 часЁ пфшоiстатгi20КЦЗУ,частш1а 9статгi33КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуащiйнш заходiв

+

пунm 5 частини першоiатгi20,стmя26КЦЗУ,пуЁ3ГПw№787

9. Створено об'скговi формування цивiльного за=исту m необхiд[[у
я -ш Функцiонування матерiальIIо-технiчну базу, забезпечено
готовнiсть такш формувань до дiй за прI]значенням

+

пункг 6 частини пфшоi.статгi20КЦЗУ,додаюк 1 доМетодЕшпрогнозуЕаЕшя

10. Створено диспетчерсыgг службу на об'€кгi пiz]вищено.I.
небезпекіI

+

пуш 8 частЁ першоiс.гатгi20КЦЗУ,статгя40

11. Здiйснено навчання працiвннкiв з питань цI]вiльного заzисту, у
тому числ[ правилам техногенноТ безпеки

+

кцзу, пкму№443,ПКМУ № 444
nym 1 1 частIпш кршоi.сmтh20КЦЗУ,пушш5, 6ПорядкуздiйснеЁ

12. Проведено об'€Iгговi тренування i навчаIIня з пIIтань
цивhьного заЕисту

+

навчання населенш дiям унадзвичайнихситуаIdях,ПКwNg444

1З. Забезпечення аварiйшгрятувального обслуговумння суб'сіггiв

господарюваI[ня

nym 12 частIш 1юршо.і.
+

статгi 20та с.mпя 133 КЦЗУ

статгя 32, пункпI 15, 1частинипфшоiстатгi20КЦЗУ,ЕЁМНС№653,щrlшг24ПКМУ№253

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберiгання, утрнмання, Обjliку, використання та

+

реконструкц]] захI[€них споруд цившьI[ого заzисту

(втDатив чIпшiсть`

на замiнv ПКМУ Ng 138
щrшI` 18 час`пшI першоiс'гатгi20КЦЗУ,с`га.г1`я98кцзу,абзацшост1йпушIу4Пошдкустворен яiвикорис.mlшяматерiаjърезфвiвдлязапобiган я,лiквiдацiі.надзвичайнихитуацiйтехноген огоi

1 s. Створ€но об'сIгговнй матерiальнI[й резерв для запобiгання та
iквiцац]i mслiдкiв надзвнчайнш ситуацiй

+

1ркродною хкракткру та ixнаслiдкiв,ПКМУ№308(mативчиннiсть\назамiнvабз

четвфтий пункIу 3 Порядкуствореннятавикориста1шяма'герiальшхрезФвiвдлязапобiганняiлiквiдаIdiнаслiдкiвнадзвичайних

ситуацiй ПКМУ 775
ста" 53 КЦЗУ

16. Впроваджено m об'скгi пiдвищено.і. небезпекI[ автоматизованих
систем раннього вIIяв-1ення надзвичайнш ситуацiй та систем
оповiщення та забезпечено .і.Е працездатнiс'[ъ

+

пункг 1 . 1 Правил охорош1жиг1`яTIюдейнаводшвLоб'mах

17. Забезпечено виконанIIя вимог законодавства щодо охоронн
життя людей на водннх об'€кгах

+

ПОнснення до позначень, використанш у перелiку Iштань
«Таю>

-так, виконано, дотримано, вiдповiдаq присупIе;

«Нi»

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

«НВ»
«Ш1»

-не вимагасIъся вiд суб'скга господарювашIя (фiзичноi. особи -hдIриощя)/Ьб'ысга, що перевiрясIъся;
- не перевiрялося на суб'ысгi гсюподарювашя Ф фiзичноi. особи -пiдприемця)/ об'ысгi.

ОПИС ВИЯRJIЕНИХ ПОРУШЕНЬ
JYgз/п

Нормативно+правовий акг, вимоги
якого порушено
позначеннянорматнвнфпі]авовогоакта

детальнIій опис виявленого порушення

реквiзити норми(пунш,ст`атгя)

КО

НШй ЗАКЛАд оСВ1ТИ <ШИРОЧАНСЫСА

сЕрЕдня зАгАльноосв1тня школА 1-п

ступЕню»

Роздiл V п. 1.2

ш1Бу,щЁшш

ОШОПОВЕРХОВА БУдШШЯ
Будiвлю не обладнано системою протипожежного захисту
(системою пожежно.і' сигналiзацi.і., системою передавання

роздiл w п. 6п.7.2.таблицi«А.1»додатку«А»;п.5.1.дод.<б»,таб.«Б-1»

пожежних сповiщень, системою оповiщення про пожежу), а
сам€.. Будшкu, прuмiщення та споруди повuннi обладнувагI,tися
системами протипожежного захисту вiдповiдно до дБН

шDкЁm.бепидгн
ншшпшжзшщЬта
усIаЕmQ-осыуф-.с-iнщуф15.082016№974в№kтqгтЕБкm'уф08нщ2016р.за№12zm59(далi -ГШУпозашадамосвiти)ZЩНВ.2 5-56:2014

В.2.5-56:2014«Сuстемuпротuпожежнжоза]аLсту».

1шу

Не виконано з'сднання жил елек1ричних проводiв паянням,

1.

2.

Роздiл IV п. 1.6.

опресуванням або затискачами в коридорах та в дитячих
групах будiвлi дошкiльного навчальною закладу, а саме:

З'€днання, вiдгсuтуження та окjнцювання жші проводiв i
кабелiв мсгють здiйснювагтся за допомогою опресування,
зварювання. паяніія або затuсмачiв.
3.

Роздiл V п.1.2.

роздiл VI,
п.6
п. 5 ,1 ; додаток Б,

1п1Бу

IШУ по закладам
освiти
zЩНВ.2.5-56:2014

табл. Б1, п. 5.1
4.

Роздiл Ш п.2.22.

Iп1Бу

Будiвля не обладнана системою оповiщення про пожежу та
управлiння

евакуюванням

людей,

а

саме:

«фЭ«#кэr,

прuмiщення та споруди повuннi обладнуват:uся системами

протипожежного зсшсту вiдповiдно до дБН В.2.5-56:2014
« Системи гротипожежного зФсисту ».
Будiвлю не забезпечено адресним вказiвником
який
встановлюсгься на фасадi будiвлi або iнших видних мiсцях з
освiтленням у темний час доби, а саме: t{БуЭзf#ки »zс7 j#з«j

об'с:іт:u мають бути забезпеченi афесними вказiвнuкамu
(нсюва вулщi, номер будuніо}), всI'пановлен:uт на фасадах
будiвель або iншх видних мiсцж i освiтлюванuмu у темний
час добu».
5.

ст..20

Кодекс цивільною
захисгу Украi.ни{шорядокзабезпечення

Працiвники об'екту не забезпеченi засобами iндивiдуального
захисту.

населншiосбвоюскладунево€нiзванихформуваньзасобамирадiцйноютаxiмчноюзахисту»,затвердженийПостановюКабмiнуУкра.інивiд19.0820 №120 «Правилатехногено.ібезпкиусферiцивiльногзахисгунапiцриемствах,органiзцiях,установхтан ебзпечнштериторiях».,

п.4.3.

6.

Розділ Ш.,п. 2.5;

гп1Бу

п.6.23

дН В.1.1-7:2016

Не виконано обробляння засобами вогнезахис'Iу дерев'яних
елементів юрищнж покриттiв будiвлi, а Саме: ttУ буЭи#кс";

крiм будuнкiв V ступеня вогнестiйкостi, дерев'тi ёлементи

горuщтtuх поіфuттiв повuннi оброблm'ггuся засобсLмu
во_гнезстісту, якi забезпечують I грущі вогнезсшсноіефетuвтісх:тi».

Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дi"и (бездiшьнiстю) посадовш осiб,
уповноважених на здiйснеЕI[Iя перевiрIш(заповню€тьсявиключнопосадовимита/абоуповноваженимиособами суб ' €вm господа ювання)
J№з/п

рНОрмативне
Питання, що пiдлягаютъ контролю з боку суб'скга
господарювашяПропроведеншIшаново1перевiркисуб'ек1аюсподарюmшш письмово

1

попереджено не меше 1Ьж за 10 налендарних днiв до П. початкуПосвiдченшmкроведешяпкревiрки"службовiпфвiдчешя, що

2

засвLщгюIъ осiб, що 1роводять пкревiрку, кред'яв]1енок'

так

нi

нв

Обгрунтуванш
часіина четвеDта статтi 5 ЗУвiло5юiтня2007D.N877

частша п'ята с"ттi 7 стаття1ОЗУвiпо5квiтш2007D.N877

V/

оmю посвідчення на пфевірку надрно

частшIа п'яm сmттi 7, абзаци,`:.I',,'!.'вiдо5квiтня20071э.N877

V,

3

нп

Перед почажом здiйснеIш перевірки особащ що здійсюють
4

5

перевірку внесено запис 1ро пФевiрку до вiдповiдного журналусуб'€mгфподарювашя(зайоюшявностi)пi,

L,

д час I1озаш1ановоі перевірки з ясовувалися лше ті пшання,
необхiднiс`гъ перевiрки яких с'mла пiдставою дпя П. здiйснеш. У

Iюсвідченm на здійсненш позашановоi. перевiрки зазначено пиmнш,
що с пiдсmвою дш здiйсненш mкоi. перевiрки

частина дваналіIя" статтi 4ЗУвiдо5квiтня2007D.N877

частшIа пеDша стапi 6 ЗУ вiл
О5 квiтня 2007 гt. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведено.і. перевiрки
та скгIаденого акта перев]рки
JYeз/п

Опис пояснень, зауваmень або заперечень

I
I
I

I
I

I
I
I
Це йакт пфевірки сшадено у двох Iрmрнmх, одш з яшсЕж вручас1ъся керівнику (шаснику) суб'€m I"подарюmны або уповноmженiй Е"особi,адруmй-залшас1ъсяворmнiдСНСУкра1.ни,посадовiособиякогоздiйсшоmjlизахiддержавногонагляду(контролю).

Пiцписи осiб, що брали учас.Iъ у перевiрцi

По€адовi особи орmну дСНС Укра.Н1и:
Головшй iнспектор Солоншського РС
1У дСНС УкраП1и у днiпропсггровськiй областi
майо_р служби IIшiльного захисту

Бойко ВалФiй Миколайович

(посф)

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Посадовi та/або уповноваженi особи суб' с1гга господарювання, iншi особи, присутнi пiд час здiйснення заходу:

З авiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «шшочАнськА сЕрЕд1±д
зАгАльноосвIтня 1пколА 1-11
СТУГШ1О» СОЛОНЯНСЬКОi СЕ71ИШНОЁ
рАди
.

'Z,{Зz,с>Qгд-€ге4±+р<€э

(п-)

(прiзвище, iм'я m по батьковi)

примiрник Iшго am перевiрш отрнмано «;2е»

6-,``.;-

2018р.:

Завiдуюча КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ

осв1ти «широчАнсысА сЕрЕдня
зАгАльноосв1тня 1шсолА I-11

с_тупЕню» солонянськоЁ сЕлишноЁ
.
(по-)

рАди

й2z_4zzВ4±_±32zz±z±э f } /.
(щйзвнще, iм'я m тіо батьковi)

Вi"iтка Ipo вiдмову гhдписанш/окримашя (необхiдне пiдкреслити) посадов]"и та/або уповноважеЕ"и
особами суб '€кта господарюва1шя цього акта перевiрки
Прmfi"яL У вшдку наявносh в актi вiдомостей,що сmновлять службову або дфжавну mсмIщо, йоку може бути 1рисвосно вiдповiдний гриф
секрешостi або обмеженш доступу.

11ЕрЕл1к

Jч9

з/п

нормативно-правових актiв та нормативних документiв, вiдповiдно до яких
складено перелiк питань щодо проведення пеl]евiIіки
ПозначеЁ Назва нормативнорправового
Заmерджено
нормативноаша
вцд нормативнодата та номер
правового аша
правового акга та
норматнвно-

А
зу № 877

правового акга

3

4

Заюш УкрАШ

1
1.1

назва оргаЕгу
2

1

«Про основнi засади дфжавного Еmшду

Закон Укрiни

вiд о5 квiтш 2007 р.

№ 877-v

(НОmРОЛЮ) У СфеРi I`ОСПОфРСЬНОiдiшьнсютi»
]_2

кцзу

Кодекс цивjjlьного захисту Украiни

кодекс

вiд о2 жоыш 2012 р.№5403-VI

1_3

зу № 2245

«IЪо об'скти пiдыщеноI небезпеIш»

Занон Укрiш

вiд 18 сiчш 2001 р.№2245-ш

1.4

зу № 15/98

«Про захиог людши вiд в1шиву iонiзуючоI`о

Закон Ущmiш

випромiнюmЕш»
2
2.1

гпw№956

Посrmновн КАбhсггу МiнiстрЬ Украh
Порядок iдеЕггифiкацii та обпiку об'€кhв

mдвнщено1. небезпеш
2_2

2.3

2.4

ГПСw № 306

гпсw № 5
Г1КЮ № 564
Г1КЮ № 1788

Пос`ганова Кабiнегу Мiнiстрiв

украi-

вiд 1 1 лшшя
2002 р. № 956

КрIпчhi, за жими оцiшосгъся ступiнь Поо1анова КабiнеIу Мiнiстрiв
ризIщr вiд Iц]оваджешя юсподарсыоiдiяльностimвизначастьсяпфiодичнiс.Iъздiйснешя1шановихзаходiвдкржавногонапіяду(кошрогпо)усффiтехног€н diтапожежноiбезпеки укр1ш

вiд 29 jmого 2012 р. №

Тшюве 11сшожешя кро вiдомчу пожежну

вiд о9 сiчш

окрку

Порядок функцiонувашя добровiльноI

пожежноi охоронн
2.5

вiд 14 сiчня 1998 р.
Ng 15/98-ВР

Порядок i правнm проведення обов`язкового
страхуваішя цивілI,ноi відIювідаіъностi суб`еъстiвгmподарюваншзвшкоду,якаможебу"запqдiшапояюеякамиmаваріямиmоб'скmхпідвшценоі-небезпеIщвключаючипожежовибухонебезпечнi

Посганова Кабiнеrlу Мiнiскрiв

украm
Пос"ноm Кабiнску Мiнiстрiв

украш

306

2014 р. № 5

вiд 17 л2013 р. № 564

Посmноm Кабiнету Мінiстрiв

вiд 1 6 листоmд

украiЕш

2002 р. № 1788

об'скти m об'жщ господарська дiялънiс'IъmякихможеIризвестидоаварiйекоIIогiчноюiсанi"рно€пiдемiолоhчногохнтюкру

2_6

2.7

ПКw № 1200

Пфядок за6езпечешя населены i
црацiвникiв ффмуваш, та спецiалiзованшслужбцIшiльноюзахистузасобамиiндивiдуальногозаэшсту,криладамирадiацiйноimхiмiчноiрозвiдщдоз"етршогоiхiмiчногоюнгролю

Посmнова Ка6iшггу Мiнiокрiв

укрm

вiд 1 9 сершш
2002 р. № 1200

шw№ 1214

Пфепiк об'сктiв та окрсмих тфmОрiй, якi
пiдгIяmю'гъ постiйному та обов'язювоку надоювiрнiйфновiобслуювуван юдкрж8вшыиаварiйЕю-рятувальш"ислужбамиПрозатвфджен яперелiщrсуб'ытiвюсподарюmЕшя,галузейтаокремихкрIпорiй,якiп д]Iяmютьпосгiйнощгтаобов'язковомуаварiйно-рятувальномуобсщг овуmн юmдоювiрнiйсх)новi

Посmнова Кабiшгу Мiнiс'крiв

вiд о4 сфпш

/Е~тив чиннiсть\ЁЁЕамЁ1ШкуNg763

2.8

2.9

ГПСw № ЗО8

/Е"" чиннiсть`нвJамiщ1-№775

1-№443

ПОрядок ствфены i використаш
макріальних резФвiв дпя запобimшя,лiшiд?цil.шдзвmайIшхситуацiйтехноген оюiприродногохаракрута ixmQлiдкiвПорядокстворенш"викорисmшяматкрiалышхрезервiвд]шзапобimшяiлiюiд цi насL7IiдкiвнадзвшайнихсIг уацiй

Порядок пiдImовки до дiй за призЕиченн"
органiв уIIравгIiнш " си7т цивiльною захис1у

2.10

ПКh4У № 444

2.11

гпw№787

2.12

ГПСМУ № 253

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3.3

вiд 29 березш 2001 р. №

украi-

775

ПосIаноm
украiни
Постаноm

Кабiнегу

Мінiскрiв

Кабiнсггу

Мнiстрiв

укFхш

щвільного захисту (щвшьноI оборони) дляЮСПОдВРСЬКШЬКУЛЬТУРНИХ"ПОбУТОВИХпотребПОрядокстворення,утр"аЕшфонду

захисних споруд цивiльного захисту таЕюдеЕIшйогооблiку

укрш

гпсw Ng 1 1

Положенш про €дину дфжавну сист`ыу

Посmноm Кабiнегу Мiнiстрiв

гп"№6

цивiльною захисту
Про затвфджеш1я пфегIiщr об'сггiв, що

ГПСw № 841

1- Ng 440

1-№819

НАПБ Б.03 .001 -2004

308вiд 30 вкрш 2015 р. №

вiд 26 червш
2013 р. № 443

Посmноm КабiнgIу Мнiстрiв
укр--Постаноm Кабiнglу Мiнiстрiв

rы"" чиннiсть`

3.2

Посmноm Кабiнсту Мiнiстрiв
украi-Постаноm Кабiнету Mi нiстрiв

Порядок викориогашя захисшх споруд

3
3.1

2016 р. № 763

Постаноm КабiшгIу Мiнiстрiв

1-№729

2000 р. № 1214вiд26жовтш

укрiни

ПQрядок утвqреЕш, завданш та фушцii
формува11ь Iщiльного захисту

/ы"тив чиннiсть\ЕЁjамiщПКЮ№138

2.13

Пqрядок здiйснены mшашIя шсетіення
ді" у шдзвичайних си1уащях

укр1-Пос"ноm Кабiшгу Мiнiс'Iрiв

укра~1ш

вiд 26 чфвш
2013 р. № 444
вiд о9 жоЕггш
2013 р. № 787
вiд 25 бфезня

2009 р. № 253вiд10б-

2017 р. № 138

вiд о9 сiчш

украi-

2014 р. № 11

Поо1анова Кабiнегу Мнiстрiв

вiд о9 сiчы

належать суб' скгам юсподарюванш,кроеггуmншякихздiйсшос'гъсязурахуваннямвимогiшенфно-техIhчнихзаходівIщiльногозахисту

украш

Порядок орmнiзаIdi. m 1роведены
Iрофесiйноi пiд`отовки, пiдвшценняЕmлiфimцiiосновникрацiвшпdвIрофесiйнихаmрiйно-рятуЁншслужб

Пос1анова Кабiне.гу Мнiстрiв

Про затверджеЕшя Порядкрг Iроведенш

Пос"ноm Кабiнgгу Мiнiстрiв

унраш

2014 р. № 6

вiд о2 жоыгы
2013р. №729

вiд 30 жовтш 2013 р. №

еmкуацh. у разi загрози винишенш абов1шкне1шнадзвичайншсиIуацiйюхногенноготакриродногохарактеру

украi-

841

Порядок подашя i ре€с'Iрацii. дешарацil

Посmноm КабiнсгIу Мiнiстрiв

вiд о5 червня 2013 р. №

вiдовiднфтi матфiально-техIhшоI базпсуб'жmюсподарюmшявимоmмзаконофЕютвазшгmньпожежноiбезпеки

укрiни

Пqядок проведення навчання крiвною

Пооmнова Кабiшту Мнiстрiв

вiд 23 жошш 2013 р.

скjlаду та фахiвцiв, діяльнiсгь яIшL пов'язаmзорганiзаIПаоiздiйснеш"заходiвзI1итаньпщiльногозахисту

украiни

№819

Iнш1 норматшно-правовi актн та норматнвнj доісументп
Еhказ ШС Укрm

Тшовi норми належностi воIнеmсникiв

440

вiд о2 квiтня 2004 р. №
151,з8ре®тровашйу№'кхhУкрiш29юiтЕIя2004р.за№554/9153

1штБу

Правипа пожежно1. безпеки в Украiнi

Наказ МВС Украiш

вiд 301рудщ 2014 р. №1417,заресстроmшйуМiнkхhУкрi.шо5берсзш20]5р.3а№25"f#fJгI

Правша улапггуmlш
систем рашого

Правипа улаштувашя, експлуа"цii та

Наказ ШС Укра-іш

техшчного обслуговуmння сиыем ранньою

вiд 15 травш 2006 р. №
288, зареытрований у

вЕршеЕпш

вивлешя надзвичай1шх сигуацiй m

Мiн' юстi Украiш

/ЕЁтив чиннiстъ\

оповiщення TIюдей у разi 1х вшшешн

05 лшшя 2006 р.

\
3.4

]1юдэй ш водншоб'с"х/вгtmтIивчиннiсть`

Правила охфони жштя jподей на водIшх
об'с"х Укр1ниПравилаохqрони жиггя людей на водних

на±
Щмвша охорони жmя

об' с-х укрi'-

Щювша охорони жZгг"

7юдей m водцихоб'-х

3.5

1т1ъ

1Ъказ ШС Укр~іниШmзЮСУкрIш

№ 272, зарекришй уМн'кютiУкрiшо1г1ююго2002р.за№95/6383

вiд 1О квiтш 2017 р. № 301

зарыгроmшIй у Мiн'юстiукраi-04крвш2017р.за№566до434

Щ]авила техногешоi безпеки у сфкрi

Наш ШС Украm

цивiльною захисrгу на пiдприсмс'тваэь в

методm

прогнозуваш ХНО

Меmдща проIнозуmння mслiдкiв внш1ву
(викиду) небезпечних хiмiчних речовш при

аваріях m промислових об'енвх i транспортi

з.7

3.8

Мсmдm спостережень

Iнструкцiя з тршалого

зберimны

3.9

3.10

Наmз ШС МiнаIрополiтии,

Мiнекономiш, МiнекологН

Iнкрукі$я з триmлою зберimння засобiв
радiацiйною та хiмiшою захисту

Шиз ШС Укрiш

Iъmз ШС Укрiш

hютрукцiя щодо уIрЕыашя захисш споруд

щmльноi оборони у мкршй час

Правша наданы

ПравиIIа mданш технiчних умов до
іIженерною забезпечешя об'спа

дБНВ.1.1-7-2002

rЁтш чиннiстъ`

наJ±
3.13

3.14

з,]5

3.16

330, заlх;кроmний уМiн'юсhУкр1нио4бфезш2003р.за№179Л500

Шказ Мiнiстерсmа оборони
укра1`-

Шкхяi Укрi.ш 22

шс

вiд ] 7 травш 2004 р. №
87/211,закрестроmшйуШюстiУкраiш10червш2004р.за№720/9319

дфжавнi будiвельнi нфми. Захист вiд

Ш"з дфжбуду Укр-іниШmзМiнреhонуУкраiни

вiд о3 грудщ
2002 р. № 88вiд31жоmш 2016 р.№287

пожежi. Пожежна безпека об'сяпiвбудiвни-

дБНВ.1.1-7:2016

дфжавнi будiвельнi норми.Пожежнабезпекаоб'€кгiвбудiвншпва

дБН В.1.24-2006

дфжавнi будiвельнi нфми. 1нжеЕкрнотехнiчнi 3аходи цивhьноI`о захисту(щшільноiоборони)

Наказ Мiнбуду Украi.ни

НШ В.01.057-

Правш8 пожежноi безпеыI в

аIропромисловому комшексi

Наmз Мimlропо]птиш,

2006/200

шс

вiд о4 1рудш 2006 р.
№ 73 0Л70, заресскрованийуМiн'юстiУкрi.ш05mi"2007р.заNg313/13580

Мстодm iден"фiкацil.

Меюдиш іденшфimцii. погешШо

Гh]mз ШС Украiш

вiд 23 лютою 2006 р. № 98,
зарежтровашdi у Мiн'юсhУкрiш20бкрш2006р.за№286/12160

Наказ Мiнреhону Унраi.ни

вiд ] 3 листо1шда 2014 р.

Наmз держкоммiстобудуванш

вiд 27.06.96 р. №117 та

1шо

дБНВ.2.5-56:2014

державнi будiвепьнi норми УкраПпг.

дН В.2.24-97

дФжавнi будiвельнi нфmш УкраНпI.

Будшш " скруди дигячих доIшi]Iьшх

дСТУ Б В.2.5-38:2008

Ефональшй стандарг Украilш IнжеЕкрне
об]1аднання будинкiв i споруд. Улашування

дБНВ.2.5~74:2013

з.21

дЩВ.2.5-28-2006

Прави7Lа уjmштуванш

елеtсттюус"Овок

№ 312 чшнi з о1.07.2015р

украi-

введенi в дiю наказом
№136 від о6.08.97 р. зО1.01.1998р

Еhказ Мiнiстфс7гва реhонального
розвитку " будiвнщгва УкраН1и

вiд 27 червш 2008 р. №

269, чпЁ з о 1 сiчы
2009 р.

Наиз МiнiсIфсmа реhоmльного

вiд о8 шiтш 2013 р. №

розвитку, будiвншцва m

133, шший з о1 сiчы 2014р.

дер"внi будiвс.ънi норми Украі-ш. Iнженqэне
обладmння будишiв i споруд, Прирофе i ішуtlне
фвiтлення

Наказ Мiнiстерс`гва будiвшцгва,
архiтектури та )юггjюво-комунаіыюго

вiд 15 травня 2006 р. № 168,

Правила улаштування елекгроустановок. Глава 1 .7
Заземлення i зашснi заходи електробезпеки

Наказ МiнiстерсIва mгшва та

державнi будiвельш норьш Украilш.

ВодопосmчаIшя. Зовнiшнi мфежi "
споруди. Основнi положешя прое1г1уванш
3.20

вiд о4 сфш 2006 р. №
274

небезпечшх об'ектiв

бгшсmвкозахис'гу будiве7Iь i споруд
3.19

вiд 14 листопада 2013 р. №
771,зарс"трованийу

Наmз держатомреIуjlювання,

за"дiв.
3.18

вiд 9 жовгш 2006 р. № 653,
зареостроmний у Milhoch

листоmд 2013 р. за №1988#4520

Системи I1ро'IшюжжI1ого захисту
3.17

вiд 16 1руды 2002 р. №

П]1ан реагувашя и радiацiйIh аварii

радiаIьйнi ampii

3.12

вiд о6 серш 2002 р. №
і 86, заресстроиний уШкхяiУщ"ш29сер1шя2002р,за№708/6996

белеш
План рел1унш m

73д2/64/122,

Украiни о2 лисгго"ф 2o06р.за№1180/13054

будiвнищва щодо пожежноi " тешог€нно-і.
з.11

вiд 27 березня 200і р. №
зареестрований у МiТюсhУщ"ни1Оквiтш2001р.заNg326/5517

Наказ ШС Укр.m

1нскрук1Ья щодо

технiчних умов

крсня 2007 р. за №1006/14273

МgюдIш спос1крежень щодо оIЬнки
радiацiШоl. та хiмiчно.l обс"новш

утриманш захисних
спФуд

вiд 15 серпш 2007 р. №
557, зарсстроmшй у

№" укрi`- 03

фmнi3ацiях. ус"новах " ш небезпеtшн
кригфiях
з.6

за № 785/12659
вiд о3 грудня 2001 р.

жиглово-комунальногогфподатю"укF"-ни

чинний з о1 жовтш 2006 р.

юсIюдаіэсmа УісDаiни

енергс"киУ"-ни

вiд 28 серпня 2006 р. NВО5

