Акт

оцiнки стану готовностi
захисноi споруди цивiльного захисту
exoBttfita, протирадiацiйного укриття Nрб б 2 5 б

(непотрiбне

закреслити)

(облiковий номер)

(назва населеного гryнкry)

mора по АI'Ч, zолова

lючоl mexHl

(посада, iнiцiали, прiзвище особи (осiб), яка (якi) здiйснювма(и) оцiнювання захисноi спорули)

кол,tiсii' МТЕФК Д.Д. Губuul
Iнженер з mехнiкu безпекu МТЕФК В.Р. Харков

М.М. Иосенко

Голова профколtу МТЕФК Т.М, Дубiнчuн,
Фах,
iз ЗЗП Ht
Украiнu у Рiвненськiй обласmi С.Р. Кукуруза,
Цачальнuк вiddiлу de

енськlu

Н.В. Шевчук.

у присутностi

ГУ ЛCHt

Млuнi,

ноло2о-е

(посада" прiзвище, iнiцiали керiвника балансоутримувачц

кол е dэю.ч Яuке вuча В.
(уповноваженоi ним особи))*

Р.

захисноi споруди цruiп""о.о захисту

проведено оцiнку стану готовностi, експлуатацii

i

використання ФФвиrц;
(протирадiацiйного укриття) Ns б625б, розташованого за адресою: PiBHeHcbKa обласmь,

.I

слlm Млuнi,

що наJIе}кить

.державноi. rФм.Yflаffыrоl" ffрfiватfiФl форми вл ас HocTi
(непотрiбне закреслити)
'uiв,
u YKoai)
пр-m П,

(найменування власника: дlя з:жисних споруд приватно1
форми власностi - суб'ейа госполарювання,

кoМyнaцьнoT.opганyмicцoвoгocaмoBpядyвaння,ДеpжaBнoi-цeнФiLльнoгoopганyвикoнaв"oi.в@
дcp)кавнoгoпiдпpисмств4уcтaнoBи,opгaнiзаuiТ,лocфepиупpаuл

балансоутримувач захисноi сrrоруди
ька обласmь
uHiB, вvл. L

о.л4lчнuLl

нка, ]

(найменування пiдприсмства, установи, органiзачiI)

1. Загальна

За результатами проведеноi оцiнки встановлено:
характеристика захисноi споруди
п-2
а

(клас сховищ4 група протираJliацiйного укриття)

(окремо розташованц вбудована в будiвлю (кiлькiсгь поверхiв),
у гiрничих виробкахj

2. Загальний станt захисноi споруди:
технiчний
о блл е эrcен о пр аuе

санlтарнии

з d аmн uЙ
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварiйний, технiчний gган не визна.tався)

заdовiльнuй

(задовiльний, незадовiльний)

загiшьниЙ стан примiщень чuсmi. cyxi

(чистi або захаоаIrrенi_ c}xi або сирi. з ознаками пiдтоплення (затоплення))

використовусться (не використову€ться) для господарських, культурних та побутових
потреб як вuкорuсmову€mься як aydumopii, клаdовi, пidвалu

3. Стан входiв i аварiйних виходiв
(кiлькiсть, бiля входiв встановлено таблички, входи не захаращено,

вхоOu i,
кл
lз зовнl
К,
u ключl
ачен
зtжиЩенoвiдатмoсфepниxoпадiвпaвiльйoнaмиабoнавicaм.и,"-изнaчeниxмictЦх,
,lозL
ан
u dля
обладнано засобами лля лосryпу осiб з iнвапiднiстlо та iнших

"ало"обiлuп"i

груп населення)

4. Стан повiтрозабiрних оголовкiв, метаJIевих вiконниць, вихлопних каналiв **
(чiлi, справнi, обслуговуються)

5. Стан обваrrування окремо розташованого сховища*

*
(r"",ц"""

m-iдьццlфя сховutц
"й;-" "йпБй*G. ЫББББ

проекry)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) BopiT, дверей, ставень, механiзмiв
'вidч
задраювання**
'янi зач
леZко

(HMBHicTb, кiлькiсть, марка або шифр, зачинено або вiдчинено, зачиняються (вiдчиняються)
легко,

iльне

ryмапoвнicтюпpилягaе(непpилягаe)лoкopoбки,цiлaтaeластич'

7. Стан противибухових пристроТв*

*

mшькu

(наявнiсть, тип (УЗС, МЗС, iнший - який саме), кiлькiсть)

8. Стан систем вентиляцii, зокрема:

Повiтропроводи

цаявlti

(ПеРеДбаЧеНО/Не

ПеРеДбаЧеНО ПРОеКЮМ, HаяBHicTb, uiлiсiiсть]оплпl,е*пlБ.", чисmта, не пошкоджено
корозiею, пофарбовано правильно
(бiлого кольорУ - чистоi вентиляцii), наявнiстъ запiрноТ армаryри (засувiв,
шиберiв), покажчикiв

руху повiтря1

вентилятОри витяЖноi, приПливЕоiсистеМ

вентиляцii

ugzBHi

(передбачено/не передбачено проекгом тощо)

електроручн1 вентилятори

,Hi

(пеpедбаченo/нeпepедбaченoпpoеKгottt,тип.кiлькicть,н@щo;

протипиловi фiльтри (ФЯР)*

*
(не мають ознак корозii, чистi, проваренi в iнлустрiальноЙу

фiльтри-поглиначi (ФП;

*ocnboцrol

*' Я'

Герметичнi клапани (ГК1*

t'

mL

кJIапани надмlрного тиску (КН1;*

*

dля сх,

кiлькiсть, справнiсть, пронумеровано згiдно з

.псплуБччiiirоББЫББщо)

ПРилад Для вимiру пiдпору повiтря**

Система регенерацii повiтря*

*
(передбачено/не передбачено проектом, HаяBHicTb, комп,пекгi)
у

фiльтри (ФГ-Zg;**
(наявнiсть, маркц piK випуску, останнiй

термiн;феrф*

придатностi, цiлiснiсть тощо)

регенеративнi патрони (РП- 1 00;t'

9.стан системи

*

miлькu dля сховцu4
(HMBHicTb, марка, piK виrryску, останнiй TepMiH перевiрки придатностi тощо)

водопостачання

ценmралiзоване воdопосmачання
(uентрал iзоване водопостачмня або iнше дt<ерело)

(наявнiСть пристрою на вводi всерединi захисноi споруди, справнiсть, легкiсть iT вiдкриття
та закриття, нумерацiя засувок веrrтилiв згiдно з експлуатацiйною схемою, термiни обслуговування)

H€UIBHicTb

покажчикiв руху

води

безнапiрнi та напiрнi баки для

ц9цае

(с, немае)

питноiводи

не забезпеченi
orol

ocTaHHi лабораторнi дослiдження якостi питноi води у

водопровiднi труби

б_ез_ознgц зррозi't,

баках

Boda вidсуmня
(лат4 результати)

пофарбованi правuльно

(передбачено/не передбачено проекmм, справнiсть, без ознак корозii, пофарбоваtiо правильно (зелений колiр) або неправильно, не пофарбовано)

iншi cMHocTi для питноi води (для ПРУ без систем водопостачаннrI)

10. Стан канаJliзацiйноi системи

наявна, не пidключена
(передбачено/не передбачено проекгом)

санвчзли
(HаяBHicTb, кiлькiсть, стан санiтарних

не облаdнанi

прилмiв (душових, KpaHiB, унiтазiв, умивальникiв), стан примiщень,

використов},ються/не використовуються,

труби каналiзацii

примiшення закршто, опечатано)

справнi

(псредбачено/Не перелбаченО проектом, справнi, без ознак короЗii, пофарбованО правильно (чорний колiр) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних

насоси вiдкачування:

вод

не переdбачено проекmоJи

(передбачено/не передбачено проектом, HMBHicTb, кiлькiсть, герметичнiсть
резервуарiв,
моя<ливigгь очистки, аварiйнi резервуари зачинено, не зачинено, опечатано/не
опечатано, термiни останнього технiчного обслуговування)

не переOбачено проекmолl

(передбачено/не персдбачено проекюм, наявнiсть, кiлькiсть, стан (робочий, неробочий), термiни останнього технi.tного обслуговування)

запiрна

арматура

не переdбачено проекmо]w

(псрелбачено/не передбачено проектом. HMBHicTb, справнiсть та легкiсгь закриття та вiдкриття вентилiв i засувiв
всерединi захиснот споруди, вiдповiднiсть нумерачii засувiв експлуатацiйнiй cxeMi, останнiй TepMiH обслуговування)

вигрiбнi ями, rrудр-клозети, виноснi баки (eMHocTi для нечистот)
(для неканалiзованих захисних споруд)
не.л4ас
(наявнiсть, тип, кiлькiсть, загальний об'ем, молкливiсть очищення, справнiсть, Micue встановлення)

l l. Справнiсть системи опЕIJIеншI цgrýцgзцравна ценmралiзована сuсmеfurа опалення з
(передбачено/не передбачено проекгом)

трубопроводи

1

2. Справнiсть систем електропостачання та електроосвiтлення

справна, переdбачена

iл

СХ,
mHl
пilкетниxвимикaчiв,iншиxелекгpичнихпpиладiв,n.p.лбu"."'*npo.".o";спpавнiстьeлектpичнихnu
о

пору

е л е кlцр о iз оляцit в ii.cy.mH i. Р в ер вн е е л е кmр
о по с m ач
експлуaтацiйнихcxeм,нyМеpaцiiiнаписiвнаeлектpиЧниxпpилалах,кoлip.pyo.n.ф

ання

в id

, гryсковоТ апаратури

суmн €

лаМп,теpмlниocт!lнньoгooбcлугoвуванняелеtсгpичнихмepoжтaелeKгp'"нoгooбл

13. Справнiсть систем зв'язку та

оповiщення

наявнi
(нмвнicтьryчнoмoвцiв,pалiomчки,стаЦioнаpнoiтсn.фo"iщeння)

14. Стан зilземленtlя
15. Стан

електрообладнання

гiдроiзоляцii

(наявнiсть, cт:lн придатносai)

це переdбачено пl"^' ,-*^r'
(передбачено/н.

за зовнiшнiми ознаками

1

gidсуmне зазеJйлення
.........."-п.р.д

6. Протипожежний стан:

автоматичнi системи пожежогасiння та сигн€шiзацii

не переDбачено проекmоfut
,,..".л.о,,.,,,.rоlr,]*iБuрБ*,пБй,.rr..r,рчrr,,.,,"l

укомплектованi сть поже}кних KpaHiB

труби систем пожежогасiння
укомплектованiсть первинЕими засобами пожежогасiння засобu поilсеэюоzасiння
Ъ
ч dосmаmнiй кiлькосmi знахоdяmься в буdiвлi
_,

(cпopyдуyкoМплектoBaнoзгiднoзнopМzlми'неукoМплектoBaнo,заcoбiвno*.*o.u.iйffi

HEUIBHlcTb

схеми евакуацii

на,

(poзpoблeнo,нepoзpoбленo,poзpoблeнo".np

|7, ТемПературно-вологiснИй режим

i

параметри повiтряного середовища примiщеЕь

захиснот споруди:
температура, вiдносна вологiсть примiщеннi
у
забезпеченiсть вимiрювальними rrриладами та ik стан

не въд,tiрюеmься

_rurФю""""""- "рr-,
стра, гiгромстра
(тер мом

{

психромф-а),,

Наявнiсть документацii захисноi споруди (наявна, немае):
паспорт захисноi споруди
ц8Lвнuu
опис обладнання та майна
схеми зовнiшнiх i внутрiшнiх iнясенерних мереж iз зазначенням,rр"фо'r'"

19.

ВiДКЛЮЧеННя

нрл,r.,а

журнtlJI перевiрки стану захисноi споруди

дп"

наявнuu
сидiння i леrкання та шляхiв

вимоги з експлуатацii фiльтровентиляцiйного* * та iншого iнж.п.р"ъ.о
обладнання
miл
правила користування вимiрювrIJIьними lrриладами
нел4ае
жypHtLЛекспЛyaTaцiТфiльтpoBенTиляцiйнoгooбnaдn

xrypн€LЛpеЗyЛьтаTiвoглядiвTaкoнTpoльнихпеpевipoкфiл"'pьffi

'

гопколiтових, приладiв регенерацii та пiдпору-rrо"irр"i*
.kэвцdпо
формуляр фiльтровентиляцiйних а|регатiв*i
miцrй dля сховutц "iоrui
провiтрюВання захисноi сПорУДи
,idrу.пiй
IоРядок
iнструкцiя з протиполселсноТ безпеки
щорiчний акт огляду емностей дttяпитноi води з результатами лабораторних
дослiдrкень
експлуатацiйнi схеми систем життезабезпечення iз зазначенням пристроТв
для
вiдключення:
вентиляцiТ (повiтропостачання)
каналiзацii
водопостачання
електропостачання
опaLтення (теплопостачання)
ня
схема оповiщення та iнформування зi списками необхiдних
телефонiв
журнrLл перевiрки стану готовностi захисноi споруди
поо"uй

-

наявнl

споруди
наявнl
порядок дiй особового скJIаду формування з обслуговуванIuI захисноТ споруди
пiд чЙ
приведення захисноi споруди у готовнiсть та використацня захисноТ
споруди за
признаLIенням

наявнl

20. Проведення навчання та piBeHb знань i навичок
формування з обслуговування
захисноi споруди _
,deHi
ЗанЯm,
21. Наявнiсть документiв, що пiдтверджують проведення
щорiчних оглядiв захисноi

споруди

rt

22, Результати перевiрки експлуатацii захисноi споруди в
режимi сховища протягом 6
годин з перевiркою роботи у режимах чистоТ
фiльтровентиляцii **
"""r"п"цii'та
ькu
(проводилася (не проволилася), дата проведення)

2З. Стан дизельноi електростанцii (!ЕС)**:
примiщення
miль,

!ЕС

(чисте або захаращене, сухе абО сире,_з ознаками

пiдr**"Йl*-r,п."п"ll

захиснi дверi (ворота), cTaBHi, механiзми зацраювання
(наявнiсть,

miлькu dля сховulа

*iпrпЪБ]чlЙ чБi,rф],

B.Ipaтилаeлaстичнiсть,нмвнiстьнaпиciвuuiлкp"тo.rацlитo)Нaштypвма*таpyчnа

rачинено або вiдчинено, зачиняються

--

стан противибухових пристроiЪ
(наявнiсть, тип (УЗС, МЗС, iнший -

"*и

.ййiйБ

пoфаpбoванo,встанoвленoпpаBильнo,непoшкoДжeнo,o@
протипиловий фiльтр (ФЯГ;*.

*.

(не мас ознак корозii, чистий, проварений

герметичний по конryру, не знiмастьсЯ - приварений, Знаходиться
у BaHHi з

,

iплу"rрБ*оЙffi*i

"чaa"пф

клапани надмiрного тиску (КНТ)

теплоiзоЛяцii на вихJIопнiй трубi i компенсатора Еа
наявнiсть пiддонiв пiд витратними пчLливними баками
H,UIBHicTb

-:

*

нiй

miдькu dля сховutц
miлькu dля cxoBuu.l,

протипожехсний стан примiщень .ЩЕС

!Ес

наявнiсть аварiйних свiтильникiв У примiщеннi
наявнiсть i справнiсть електрифiкованого пока}кчrпu,,В*iдtrr,
розеток для переносних ламп
наявнiсть документацii ДЕС
формуляр !ЕС
mш
схема електрообладнання i автоматики в примiщеннi
ДЕс
iнструкчiя щодо заходiв безпеки пiд час експлуатацiТ
ДЕС
iнструкцiя з обслуговування ДЕС
журнzlJI облiку роботи !ЕС

miлькu dля сховuu,l

."ir"п""""БJ

*йг-

:

mИькu dля сховuu,l
mЦькu dля сховutц

iнформацiя щодо rrрацездатностi
ДЁС:
ЩЕС розконсервовано miлькu dля сховutц

!ЕС

(лата1

законсервовано miлькu dля cxoBuu,l
(лата)

24. Висновок про моrкливiсть приведення захиснот споруди
готовнiсть до використання
за призначенням упродовж 12 годин (згiдно з плаЕом1 у
не л4оэк
zоmовнiсmь упроdовэlс ]2 еоduн

ipy

ЗАГАЛЪНИЙ ВИСНОВОК

про стАн готовностI зАхисноi споруди

Станом на 20,07.2.022 €ховищс

(лата1

(протирадiацiйне укриття) Ns бб256
(непотрiбне.*р..пr.i;

оцiнюеться як обмеuсено zоmове до використання за призначенням
(готове, обмеrкено гоmве, не готове)

СПВЦIАЛЪНиЙ

висновок

РЕКОМЕНДАЦIi
у .oro"rri.r" до

щодо приведення захисноi споруди

Hol

(перелiк захолiв, необхiдних д.пя приведення

.*"."оi

?t

*

*

використання

.Йffil--йffi
u0.

л4 mа резе

,н

в

lеm
прu]йlulень укрummя

пропозицIi

Щодо подЕLтьшого використання захисноТ споруди*

*

*

бК,
lB

використаншI у рsжимi IIРУ**, пiдготОвка вiдповiдних пропозичiй та локументiв)

Вiдповiдно до вимог законодавства iнформацiю щодо органiзацii виконань
рекомендацiй
KoМlcll у TepMlH до
слiд подати до*
(число, мiсячь, piK)

(найменування MiHicTepcTBa, iншого центрального органу виконавчоi влади, мiсцёйТ
д.р*чuпо., uдrМ.rгrоцЦ
органу мIсцевого самоврядування, органу або пiлроздiлу

!СНС)

з

поданням
(перелiк необхiдних документiв)

Пiдписи осiб, якi склали цей акт:

А.Щ. Губиш

с.р.
з актом ознайомлений*
В.о. директора Млинiвського технологоекономiчного фахового коледжу

Керiвник балансоутримувача
захиспоi споруди цивiльного захисту
(уповноважена ним особа)

.!о- oZ

20Рроку

ч в.р.

