
Акт
оцiнки пiдвального примiщення, розташованого в навчальному корпус1

ФкЕБ днУ щодо,o*rr""ocTi його використання як найпростiшого укриття для

студентiв та працiвникiв коледжу

Щодаток б

до Вимог щодо забезпечення
нумерацiТ та здiйснення облiку

фонлу захиQних споруд

цивiльного захисту
(пункт 9)

м. Щнiпро

адмiнiстративно-

ДF{У, BiKTopil

18 липня 2022 року

Комiсiсю у складi:
- провiдного фахiвця вiддiлу забезпечення заходiв з попередження

надзвичайних ситуачiй,щнiпровського району центру забезпечення

дiяльностi Головного управлiн,_1--_ _дснс Украiни у

,Щнiпропетровсъкiй областi, Тетяни ОЛIИНИК ;

_ головного спецiалiста вiддiлу лержавного нагляду за дотриманням

санiтарного законодавства Щнiпровсъкого _мiсъкого управлiння

головного управлiння ЩержпродсIrоживслужби в,щнiпропетровськiй

областi, Вадима РЕШЕТНЯКА;

- заступника директора ФКЕБ ДНУ з

господарсъкоТ роботи, Олексiя TITOBA;

- голови профспiлковоТ органiзачiТ ФКЕБ

ПАВЛОВОi;
_ iнженера з охорони працi ФкЕБ дну, наталii здгоскIноi;

- фахiвця з питань
КОНДРАШОВОi;

цивiлъного захисту ФКЕБ ДrУ, Тетянл

викладача ФКЕБ ДНУ, ЮлiТ АРТЕМЕНКО

ован
проведено огJuIд об'екта-

4900(бчдинок 49-_ м.за просп Б. Хмелъ
н

державноi, комун,шьноl, приsтноi

он с
що наjIежить

iMeEi Оле9Я _Гончара )cTi - суб'скта господарювання, комунальноТ -
(найменування власцика: для приватноТ форми власн(

органу мiсцевого самоврядування, державпоТ - ц"п,р-ьного органу виконавчоТ влади, мiсцевоI державноТ

адмiнiстрацii, державного пiдприсмства, установи, органiзашiТ)



За результатами проведеного огляду встановлено:

Зага_пьна об'екта (спопчли. бч примiшення)
пlдвальне . розташоване в будiвлi навчального КQВДУСУ ФКЕБ ДНУ За
адресою: проспект Богдана Хм кого. 49-А, м. f,нiпоо -49000

основне фун кцiональне призначення,
виробках тощо)

розташування на мiсцевостi (окремо розташована, вбулована в булiвлrо, у гiрничих

загальна площа 190 кв.м" загалъний об'см 570 кчб.м

технiчний обмежено працездатний
(сппа IIDацездатний. обмежено ппапез патний_ aBani йний стан не визна.lався)

санiтарний
незадовlльнии

(заловiльний, незадовiльний)

загадьний стан примiщень не з 8]цi, без ознакiв ення
(чистi або захаращенi, cyxi або сирi, з ознаками пiдтоплення (затоплення))

стан входiв. аварlиних виходlв В IIаявност1 два спуски пlдв€Lлу - з
ого та лiвого бокiв клlтин KiMHaTa

пDимlшеннl , яка плану€ться використання як наЙпростiше укриття мас один
евакуацlинии вихiд (вхiд). перекриття мlж першим та пlдвальним

оване н ею земл1 на 0 45м
пDим1 захишено вlд атмосфеDних опадiв. не обладнано дJIя
доступу осiб з 1нв€tпlднlстю та 1цших груп
кlлькlсть, входи не захаращено, захищено вiд атмосферних оладiв павiльйонами або навiсами,
обладнано засобами для доступч осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення)

Стан сис, вентиляцiт природна вентиляцlя
(передбачено l'He передбачено просктом, наявнiсть, цiлiснiсть, комплектнiсть, чистота)

Стан системи вопопостачання
не передба проектом, п1дв€IJIьне примlщ,енIIя проходять
внутрlшньо будинковi iнженернi мережi. примiще ння забезпечено цитною водою в
смностях по 5-6 лiтрiв та у i потреби може забезпечено Texнi водою
в пDимlщеннях. де будутъ знаходитись виноснi баки для нечистот
(центршliзоване

дtя питноТ води,
водопостачання або iнше дхtерело, наявнiсть, кiлькiсть та MicTKicTb безнапiрних та напiрних бакiв
iнших емностей для питноi води)

ацlино1 системи не передбачено ектомСтан
( l:не проектом)

санвузли ще передбачено просктом
(наявнiсть. кiлькi стан саII1таоних ппилапIв кOанlв. чнlтазlв- wивальникiв)

eMHocTl
споруд, примiщень)
можливе встановлення €мностей для нечистот в окDемих пDим пiлвалч
(наявнiсть, тип, кiлькiсть, загальний об'см,

7. Стан систем опалення
можливiсть очищення, справнiсть, мiсце встановлення)

загальний стан об'екта:

ма_помобi пъниз

5



(передбачено / не перелбачено проектом)

з
_(наявнiсть, укомплектованi сть та справнiсть електрообладнання, передбаченого про€ктом, наявнiсть
rшомiнесцентних_ ламп, резервниХ систеМ електропосТачаннЯ (освiтлення), зазеN,tленнЯ електрообладнання)

Справнiсть систем зв та оповlщення наявнlсть мобiль НQГО ЗВ'ЯЗКУ
(наявнiсть гуч номовцiв, РаДiоточ ки, стацiонарноi' телефон Hoi м ерея<i, ста uiо нарних телефонних апаратiв)

8. Протипожежний стан:
та

наявнlсть
п

(передбачено / не пеоелбачено наявнlсть
та

пожежогасlння вано згlдно з нормами
(споруду укомплектовано згiдно з нормами, не укомплектовано, засобiв пожежогаOiння немае)

висновок
про можливiсть викорисТання пiдвального примiщення ФкЕБ днУ для укриттястудентiв та спiвробiтникiв як найпростiшого укриття

як найпростiше укриття та вкJIючення до фонду захисних споруд)
за р[ов

(перелiк заходiв, що необхiдно виконати для приведення об'скта (бу,лiвлi, споруди, примiщення) до uиrоi щодо

утримання та експлуатаuiТ найпростiших укриттiв)

Пiдписи осiб, якi склаJти цей акт: Тетяна оЛIЙнИк

Вадим РЕШЕТНrIК

олексiй TITOB

Вiкторiя ПАВЛОВА

Наталiя

Тетяна КОНДРАШО

ЮЛiЯ АРТЕМЕНКО

Статт систем та

пlдвшьне примlщення. розташоване в навчапьному корпусi ФкЕБ дFrу. за
аДресою: ДнiпDо. просп. Б. Хмельницького. будинок 49-Дле рекомендовано довикористання для укриття населення як найпростiше укриття.(об'ект (булiвлю' споруду' примiщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриттянаселення


