ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
09300, Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 103
тел. дисп. 045(69) 5-11-74, 101, факс 045(69) 5-00-21, прийм. 045(69) 5-11-40

АКТ
" 20" червня 2018 року
№ 91
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації»,
Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.
ідентифікаційний код юридичної особи - ,
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган)___________________________,
Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.
Перевірено: КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр
реабілітації», Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.
Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження
господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – високий
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.05.2018 № 550, виданий Головним управлінням + планова;
ДСНС України у Київській області
позапланова
Посвідчення на перевірку від 23.05.2018 № 550
Строк проведення перевірки
Початок перевірки
Завершення перевірки
18
06
2018
09
20
20
06
2018
10
50
число
місяць
рік
години
хвилини
число
місяць
рік
години
хвилини
Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Володарський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

Головний інспектор Володарського районного сектору ГУ ДСНС України у Київській області майор
служби цивільного захисту Дяченко Роман Степанович
Посадові та/або уповноважені особи (об’єкта перевірки):
«Володарська района дитячо-юнацька спортивна школа»
Директор: комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Косовський Анатолій Іванович
Дані про останню перевірку:
Планова
Позапланова
не було взагалі
не було взагалі
+ була у період з 25.09.2017 по 26.09.2017
+ була у період з 04.11.2017 по 05.11.2017
Акт про перевірку від 26.09.2017 № 78
Акт про перевірку від 05.11.2017 № 130
Розпорядчий документ від 10.08.2017 № 466
Розпорядчий документ від 21.11.2017 № 782
виконаний +, не виконаний
виконаний +, не виконаний

N з/п

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Питання, що підлягають перевірці
Так Ні НВ НП

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1.1 Наявність на об'єкті розпорядчих документів та +
інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки
1.2 На підприємстві створено СПБ
+
1.3

На підприємстві створено добровільну пожежну охорону
та утворено пожежно-рятувальний підрозділ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та
проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання
пожежам
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали
та речовини з визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки
3.
Забезпечено
дотримання
працівниками
об'єкта
встановленого протипожежного режиму
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань
пожежної безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території

+
+

Нормативне
обґрунтування

пункти 2 - 8, 10 розділу
II ППБУ
пункт 14 розділу II
ППБУ
пункт 12 розділу II
ППБУ
пункти 17 - 19 розділу
II ППБУ

+

пункт 9 розділу II
ППБУ

+

пункт 11 розділу II
ППБУ
пункти 2, 4, 5 статті 57
КЦЗУ

+

+
+

пункти 15, 16, 20
розділу II ППБУ
пункти 1.1 - 1.21 глави
1 розділу III ППБУ
пункти 2.1 - 2.22 глави
2 розділу III ППБУ
пункти 2.23 - 2.37 глави
2 розділу III ППБУ

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, +
приміщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів +
евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, +
пункти 1.1 - 1.24 глави
наладка та експлуатація) відповідають вимогам
1 розділу IV ППБУ
нормативних документів
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають +
пункти 2.1 - 2.18 глави
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм
2 розділу IV ППБУ
та інших нормативних актів
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря +
пункти 2.18 - 2.27 глави
відповідають протипожежним вимогам норм
2 розділу IV ППБУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам
+
пункти 4.1 - 4.4 глави 4
норм
розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та +
пункти 3.1 - 3.5 глави 3
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних
розділу IV ППБУ
норм
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1 Будівлі,
приміщення
та
споруди
обладнані
+
пункти 1.1 - 1.6 глави 1
автоматичними системами протипожежного захисту
розділу V ППБУ
(системами пожежної сигналізації, автоматичними
системами пожежогасіння, системами оповіщення про
пожежу та управління евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами централізованого
пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами
зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно+
пункт 1.4 глави 1
правових актів
розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання,
+
насосні станції відповідають та експлуатуються
відповідно до протипожежних вимог
11.2 Улаштування
та
утримання
внутрішнього
+
протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю,
витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість
струмин від пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та
місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних
засобів пожежогасіння

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання,
переробки та зберігання зернових і грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення
вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення,
реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків,
споруд здійснюються на підставі проектної документації,
яка затверджена у встановленому порядку
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
зварювальних та інших вогневих робіт відповідають
вимогам нормативних документів
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних
документів
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
робот з мастиками, клеями та іншими подібними
горючими речовинами й матеріалами відповідають
вимогам нормативних документів
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо
застосування
пожежно-технічної
класифікації відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі між
будинками відповідають вимогам нормативних
документів
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі в будинках
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо забезпечення безпечної евакуації людей
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення
пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам
нормативних документів
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо основних інженерно-технічних засобів
захисту від пожежі відповідають вимогам
нормативних документів

+

пункти 2.1, 2.3 глави 2
розділу V ППБУ
пункт 2.2 глави 2
розділу V ППБУ

+

пункт 7 розділу I,пункт
12 розділу II,пункти 3.1
- 3.26 глави 3 розділу V
ППБУ, статті 61 - 63
КЦЗУ
+ пункти 8.1.1 - 8.5.18
НАПБ В.01.0572006/200
+ розділ VII ППБУ
пункт 21 розділу II
ППБУ

+ пункти 1.1 - 1.5 глави 1
розділу VII ППБУ
+ пункти 2.1 - 2.28 глави
2 розділу VII ППБУ
+ пункти 3.1 - 3.9 глави 3
розділу VII ППБУ

+ пункти 4.1 - 4.48 глави
4 розділу VII ППБУ
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
+ пункт 2 частини першої
статті 67 КЦЗУ, пункти
7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах,
+ пункти 1 - 4 Переліку
проектування яких здійснюється з урахуванням інженернооб'єктів, що належать
технічних заходів цивільного захисту
суб'єктам
господарювання,
проектування яких
здійснюється з
урахуванням вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту, ПКМУ N 6,
підпункт 1.9 ДБН В.1.24-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки
+
пункт 3 Порядку
ідентифікації та обліку
об'єктів підвищеної
небезпеки, ПКМУ N
956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
+
пункт 9 частини першої
статті 20
КЦЗУ, Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищеної
небезпеки, ПКМУ N
956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності
+
пункт 1 Порядку
суб'єктів господарювання
проведення
обов'язкового
страхування цивільної
відповідальності,ПКМУ
N 1788,пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на
+
пункт 10 частини
об'єктах підвищеної небезпеки
першої статті 20,пункт
2 частини першої статті
130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ
N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та
+
пункт 2 частини першої
індивідуального захисту
статті 20 КЦЗУ, ПКМУ
N 1200, пункти 4.3,4.6
ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну
+
пункт 3 частини першої
поведінку населення у разі виникнення аварії
статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів
+
пункт 4 частини першої
статті 20
КЦЗУ, частина 9 статті
33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та
+
пункт 5 частини першої
необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу,
статті 20,стаття 26
забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням
КЦЗУ,пункт 3 ПКМУ N
787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної
+
пункт 6 частини першої
небезпеки
статті 20
КЦЗУ, додаток 1 до
Методики
прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту,
+
пункт 8 частини першої
у тому числі правилам техногенної безпеки
статті 20 КЦЗУ, стаття
40 КЦЗУ, ПКМУ N
443, ПКМУ N 444

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань
цивільного захисту

+

13.
Забезпечення
аварійно-рятувального
суб'єктів господарювання

+

обслуговування

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
створення, зберігання, утримання, обліку, використання та
реконструкції захисних споруд цивільного захисту

+

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

+

16.
Впроваджено
на
об'єкті
підвищеної
небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей на водних об'єктах

+

+

пункт 11 частини
першої статті 20
КЦЗУ, пункти 5, 6
Порядку здійснення
навчання населення
діям у надзвичайних
ситуаціях, ПКМУ N 444
пункт 12 частини
першої статті
20та стаття 133 КЦЗУ
стаття 32, пункти 15, 16
частини першої статті
20 КЦЗУ, наказ МНС N
653, пункт 24 ПКМУ N
253
пункт 18 частини
першої статті 20
КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ,
абзац шостий пункту 4
Порядку створення і
використання
матеріальних резервів
для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру
та їх наслідків, ПКМУ
N 308
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил
охорони життя людей
на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«Ні»
– не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об’єкта, що
«НВ»
перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об’єкті.
ОПИС
виявлених порушень
№
Нормативно-правовий акт, вимоги
з/п
якого порушено
Детальний опис виявленого порушення
позначення
реквізити норми
нормативно(пункт, стаття)
правового акта
1.
НАПБ
А.01.001- не виконано вогнезахисну обробку дерев’яних елементів
п. 2.5, п. 2.6

глава 2 розділ
ІІІ; п. 2.11, п.
2.24 том 3
експлуатація

2.

п. 1.2, п. 1.3
глава 1 розділ
V; табл. А.1
додаток А

горищних крівель (крокв і лат) будівель закладу зі
складанням відповідного акту ліцензованою підрядною
організацією чи ліцензованим суб’єктом господарської
діяльності про виконані роботи за участі замовника та
уповноваженої особи органу державного нагляду у
сфері пожежної безпеки
не обладнано приміщення всіх будівель навчального
НАПБ
А.01.001закладу системою пожежної сигналізації після
2014; ДБН В.2.5узгодження в органі державного нагляду у сфері
56:2014
пожежної безпеки попередньо розробленої проектної
2014; ДБН В.2.614-97; Наказ МНС
України
від
02.07.2007
№ 460 «Правила з
вогнезахисту»

(обов’язковий)

3.

4.

5.

документації на відповідність нормативно-правовим
актам з питань пожежної безпеки та отримання від
нього
позитивного
результату
(висновку)
на
розроблений та представлений проект, доручивши
проведення проектних та монтажних робіт суб’єкту
господарської діяльності який має ліцензію від органу
державного нагляду у сфері пожежної безпеки на право
надання такого виду послуг

п. 2.2 глава 2
розділ ІІІ; п. 1.1 НАПБ
А.01.0012014
глава 1, п. 2.2
глава 2 розділ V
п. 3.6 - п. 3.9
глава 3 розділ V;
п. 3.8 – п. 3.10, п.
3.1, п. 3.2; п. 3.8,
п. 4.2.29
НАПБ
А.01.0012014;
НАПБ
Б.03.001-2004;
НАПБ
В.01.05098/920

п. 1.21 глава 1
розділ ІV; п. 4.3,
додаток А
(обов’язковий);
п. 4.4.24

6.

НАПБ
А.01.0012014; ДСТУ Б
В.2.5-38:2008;
НАПБ
В.01.05098/920
п. 3.20 глава 3
розділ V НАПБ
А.01.001-2014

7.

п. 1.4 глава 1
розділ VІ; п. 3.42 НАПБ
А.01.0012014; ДБН В.2.2.397

8.

НАПБ
А.01.001п. 2.12 глава 2
розділ ІІІ, п. 2.22 2014; п. 4.3.24
глава 2 розділ ІV НАПБ
В.01.05098/920
додаток Г
(обов’язковий);
ДБН В.2.2-9-2009;
п. 3.15
ДБН В.2.2.3-97

9.

10.

п. 1.16 глава 1
розділ ІІІ

НАПБ
2014

А.01.001-

не
відновлено
працездатність
внутрішнього
протипожежного водогону та його насосів підвищувачів
тиску у водопровідній мережі закладу
не оснащено додатково будівлі та приміщення
санаторної школи – інтернату первинними засобами
пожежогасіння
із
розрахунку 1-н переносний
порошковий, водопінний або водяний вогнегасник з
массою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше на 200
м² захищуваної площі (та не менше 2-х штук на поверх)
з передбаченням по 1-му вуглекислотному вогнегаснику
з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше
на 20 м² площі підлоги приміщень з ПЕОМ,
електрощитових, комор, вентиляційних камер та інших
технічних приміщень і на 50 м² площі підлоги
приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв та по
одному вуглекислотному вогнегаснику типу ВВК-1,4 на
три комп’ютери в комп’ютерних класах, кабінетах
інформатики навчального закладу
не захищено будівлі та споруди загальноосвітньої
санаторної школи – інтернату від прямих попадань
блискавки і вторинних її проявів, доручивши
проведення монтажних робіт суб’єкту господарської
діяльності який має ліцензію від органу державного
нагляду у сфері пожежної безпеки надавати такий вид
послуг
Відправляти одночасно з об’єкта на технічне
обслуговування у пункт технічного обслуговування
вогнегасників не більше 50% вогнегасників від їх
загальної кількості
не влаштовано другий евакуаційний вихід з приміщень
підвального поверху, в яких розміщено соляну печеру,
кафетерій та тренажерний зал і т.п., розташованих під
навчальним корпусом загальноосвітньої санаторної
школи – інтернату
не звільнено технічне приміщення вентиляційної камери
розташоване у підвалі під навчальним корпусом
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату від
товарно-матеріальних цінностей кафетерію
допускається влаштування майстерень трудового
виховання з обладнанням по обробці деревини та
металозаготовок у приміщеннях підвального поверху
спального корпусу №1 загальноосвітньої санаторної
школи – інтернату
Не встановлений поруч з підземним пожежним
гідрантом
зовнішнього
протипожежного

11.

п. 2.2 глава 2
розділ ІІІ;
підпункт 3 та
підпункт 2 п. 2.1
глава 2 розділ V

12.

п. 1.6 глава 1
розділ ІІІ,
підпункти 3,6,9 п.
2.1 глава 2 розділ
V. п. 5.1.2, п.5.1.4

13.

п. 2.1 глава 2
розділ V, п. 2.2
глава 2 розділ
ІІІ; п. 5.1.3, п.
5.1.7
п. 1.3 – п. 1.6
глава 1 розділ
ІІІ, підпункт 11
п. 2.1 глава 2
розділ V
п. 1.4 глава 1
розділ V;
додаток Ж
(обов’язковий)

14.

15.

16.

п. 1.4, п. 1.2
глава 1 розділ V;
п. 5.8

17.

п. 1.4 розділ V
додаток Ж
(обов’язковий)

НАПБ
2014

водопостачання розміщеного на проїзній частині
внутрішньо-шляхової дороги освітнього закладу
відповідний дорожній знак, який забороняє стоянку
будь-яких транспортних засобів на відстані менше 5
метрів до вказаного штучного вододжерела
занижений стояк підземного пожежного гідранту
зовнішнього
протипожежного
водопостачання
розташованого поблизу насосно-компресорної станції
навчального закладу чи замінити його новим, більш
А.01.001довшим гідрантом таким чином щоб при нагвинчуванні
пожежної колонки на нього вона повністю не входила в
його
колодязь
і
забезпечувався
зручний та
безперешкодний забір води через обидва патрубки
колонки із мережі в пожежний автомобіль

Влаштувати зручний під’їзд з твердого покриття до
підземного
пожежного
гідранту
зовнішнього
НАПБ
А.01.001- протипожежного водопостачання розташованого поблизу
2014;
НАПБ насосно-компресорної станції закладу освіти з ціллю
В.01.050-98/920
безперешкодного та оперативного забору води пожежнорятувальною технікою з водопровідної мережі будь-якої пори
року

НАПБ
А.01.001- не відновлено необхідний рівень води в штучних
2014;
НАПБ підземних
пожежних
резервуарах
зовнішнього
В.01.050-98/920
протипожежного водопостачання освітнього закладу

НАПБ
2014

не звільнено під’їзд від грунтового насипу (купи землі)
А.01.001- до водонапірної вежі загальноосвітньої санаторної
школи – інтернату для безперешкодного проїзду
пожежно-рятувальної техніки будь-якої пори року

не забезпечено технічне обслуговування наявної
системи пожежної сигналізації будівель інтернату
НАПБ
А.01.001- організацією, яка має ліцензію здійснювати такий вид
2014;
діяльності із складанням сторонами відповідного
ДБН В.2.5-56:2014 договору, копію якого надіслати у Володарський
районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області
за адресою: смт. Володарка, вул. Зарічна, 103
не виведено сигнал від приладу приймальноконтрольного пожежного наявної системи пожежної
НАПБ
А.01.001- сигналізації закладу на пульт централізованого нагляду
пожежного спостереження, доручивши проведення
2014;
ДБН В.2.5-56:2014 монтажних робіт суб’єкту господарської діяльності який
має ліцензію від органу державного нагляду у сфері
пожежної безпеки на право надання такого виду послуг
НАПБ А.01.0012014;
ДБН В.2.5-56:2014

Не проводиться щорічне тестування всіх пожежних
сповіщувачів
системи
пожежної
сигналізації
протипожежного захисту об’єкту із занесенням їх результатів
до журналу обліку технічного обслуговування і ремонту
системи протипожежного захисту, із зазначенням номеру
шлейфа та номеру пожежного сповіщувача, доручивши
проведення вказаних робіт суб’єкту господарської діяльності
з яким буде укладено договір на технічне обслуговування та
пожежне спостереження вказаної системи протипожежного
захисту

18.

19.

20.

п. 1.4 глава 1
розділ V; п.
Ж.6.9 додаток Ж
(обов’язковий)

НАПБ
А.01.0012014; ДБН В.2.556:2014

п. 1.4 розділ V;
п. Ж.6.6, п. Ж.6.7
додаток Ж
НАПБ
А.01.001(обов’язковий) 2014; ДБН В.2.556:2014

п. 4.2.24;
п. 2.17, п. 2.23
НАПБ
В.01.05098/920;
НАПБ
А.01.001-2014

21.

п. 1.18 глава 1
розділ ІV; п.
5.9.1, п. 5.9.2; п.
4.4.15
п. 4.2.11; п. 2.37,
п. 2.23, п. 2.27
глава 2 розділ ІІІ

НАПБ
А.01.0012014;
НПАОП
40.1-1.32-01; НАПБ
В.01.050-98/920

23.

п. 2.27, п. 2.23
глава 2 розділ ІІІ
п. 4.2.11

НАПБ А.01.0012014;
НАПБ В.01.05098/920

24.

п. 2.23, п. 2.32
глава 2 розділ ІІІ
п. 3.4.8, п. 3.4.9, п.
2.3.6
п. 7.19, п. 7.18,
табл. Е.1 додаток
Е (обов’язковий) ;
п. 4.2.13, п. 7.4.14,
п. 5.2.1, п. 3.8
підпункт 12 п. 9.1
глава 9 розділ VІ

22.

25.

НАПБ
В.01.05098/920;
НАПБ
А.01.001-2014

не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі наявної
системи пожежної сигналізації розміщені на шляхах
евакуації та біля евакуаційних виходів з приміщень
санаторної школи – інтернату, доручивши проведення
вказаних робіт суб’єкту господарської діяльності з яким
буде укладено договір на технічне обслуговування
вказаної системи протипожежного захисту об’єкту
не розроблено і не вивішено біля приймальноконтрольного приладу системи пожежної сигналізації
схему захищуваних приміщень установкою пожежної
сигналізації санаторної школи – інтернату, а також
інструкцію про керування установкою та про дії
персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або
про несправність
допускається оздоблення стін, перегородок та стель
шляхів евакуації будівель освітнього закладу горючими
панелями (пластикові, МДФ) по поверховностям яких
розповсюджуватиметься вогонь у випадку виникнення
пожежі зі значною димоутворювальною здатністю, до
того ж вказане облицювання знижуватиме запроектовані
межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій
санаторної школи – інтернату
не обладнано світильники експлуатуємих з відкритою
лампою розжарювання у приміщеннях закладу з
можливими пожежонебезпечними зонами класу П-ІІа за
НПАОП 40.1-1.32-01
не обладнано двері сходових клітин всіх будівель
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату
пристроями для самозачинення та ущільненнями в
притулах
необладнані двері евакуаційних виходів з коридорів у сходові
клітини типу СК1, на зовнішні відкриті сходи типу С3 та
безпосередньо назовні будівель загальноосвітньої санаторної
школи – інтернату внутрішніми запорами, які легко
відмикаються зсередини без ключа, з послідуючим
утриманням їх зачиненими лише на вказані запори на час
перебування у приміщеннях людей

НАПБ
А.01.0012014;
НПАОП 40.1-1.3201;
ДБН В.1.1-7-2002
НАПБ
98/920

Непозначено евакуаційні виходи з приміщень та будівель
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату світловими
покажчиками з написом „Вихід” білого кольору на зеленому
фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного
(аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на
нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних
В.01.050джерелах живлення

НАПБ А.01.0012014;

Не проведена обробка вогнезахисними засобами, які
забезпечують першу групу вогнезахисної ефективності
дерев’яні
конструкції
навісів
(брусу)
допоміжних
господарчих підрозділів загальноосвітньої санаторної школи
– інтернату зі складанням відповідного акту ліцензованою
підрядною організацією чи ліцензованим суб’єктом
господарської діяльності про виконані роботи за участі
замовника та уповноваженої особи органу державного
нагляду у сфері пожежної безпеки, або замінити дерев’яні
конструкції навісів конструкціями виготовленими з

негорючих матеріалів
26.

п. 1.3 глава 1
розділ ІV;
п. 4.6.28, п.
4.6.29, п. 4.6.7

не змонтовано у котельному залі газифікованої котельні
НАПБ
А.01.001- загальноосвітньої санаторної школи – інтернату
2014; НПАОП 40.1- світильники з рівнем вибухозахисту і ступенем захисту
1.32-01
– підвищеної надійності проти вибуху з видом захисту

„n”
27.

підпункт 3 п.2.2
глава 2 розділ V

28.

п. 1.4 глава 1
розділ V;
п. Ж.6.3 додаток
Ж
(обов’язковий)

29.

п. 1.19 глава І
розділ ІV, п. 2, п. 4
розділ ІІ

НАПБ А.01.001-2014
НАПБ А.01.001-2014
ДБН В.2.5-56:2014

НАПБ А.01.001-2014

30.
31.

32.

п. 3.11. розділ 5
п. 1.16 глава 1
розділ ІV

НАПБ А.01.001-2014
НАПБ А.01.001-2014

п. 16 розділ ІІ;
НАПБ А.01.0012014;
НАПБ А.01.001-2014

33.

п. 2.1

В котельні пожежний кран-комплект № 2 неукомплектований
пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом,
важелем для полегшення відкривання вентиля.

Обслуговуючим персоналом нездійснюється ведення
експлуатаційної документації на наявну систему
пожежної
сигналізації,
що
оформлюється
за
встановленими зразками у журналі обліку робіт щодо
підтримання експлуатаційної придатності і ремонту
(планового та позапланового) системи протипожежного
захисту (форма Ж.2) та у журналі обліку санкціонованих
та
несанкціонованих
спрацьовувань
(відмов,
несправностей) вказаної системи протипожежного
захисту (форма Ж.3)
Знеструмлювати
всі
електроустановки
та
електроприлади, а також мережі їх живлення в усіх
незалежно від призначення приміщеннях освітнього
закладу, які після закінчення роботи замикаються і не
контролюються черговим персоналом (за винятком
чергового освітлення, протипожежних та охоронних
установок, а також електроустановок, що за вимогами
технології працюють цілодобово)
Наявні пожежні щити не укомплектовано згідно норм
В
групових
електрощитах,
електричних
щитках
освітлювальних та силових мереж підприємства відсутні
схеми підключення споживачів з пояснювальними написами і
вказаним значенням номінального струму апаратів захисту.
Керівник закладу та особа, на яку покладено обов’язки щодо
проведення протипожежних інструктажів з працюючим
персоналом не пройшов спеціальне навчання з питань
пожежної безпеки в організаціях, навчальних центрах чи
закладах, які мають досвідчених фахівців з питань пожежної
безпеки, необхідне програмно-методичне та матеріальнотехнічне забезпечення за програмами погодженими в органах
державного нагляду у сфері пожежної безпеки з послідуючим
складанням заліків комісії та отриманням посвідчень
відповідного зразку

наказ МНС України
від 15.08.2007 р. №
557
«Про
затвердження
Правил техногенної
безпеки
у сфері
цивільного захисту Не призначена посадова особа (відповідальна особа) за
на підприємствах, в організацію вимог техногенної безпеки у сфері цивільного
організаціях,
захисту
установах
та
на
небезпечних
територіях»
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції
України 03.09.2007

