АКТ
оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття
місто Олександрія

15 липня 2022_року

начальник управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради
ЄРМОЛЮК І.В,, заступник начальника відділу ЦЗ Олександрійського РУ ГУ
ДСНС України у Кіровоградській області КОРОЛЬКО О. В., завідувач
господарства Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені
В.О.Сухомлинського ХАРІК Н.В.

у присутності

Директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені
В.О.Сухомлинського ЛИТВИНА А.В.
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м,Олександрія. пр. Будівельників, 39-а
державної, комунальної, приватної форми власності

що належить

Олександрійському педагогічному фаховому коледжу імені В.О.Сухомлинському

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого
самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвал розташованої в 3-поверхової будівлі (закладу)
основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у
гірничих виробках тощо)

загальна площа _270_ кв. м, загальний об'єм 870_ куб. м
2. Загальний стан об'єкта:
технічний
задовільний__________________________________________________________
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний______________________________________________________________
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень___ чисті, сухі__________________________________________________
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів__2__________ __________________ ________ _____
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:__ природна _____________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

централізоване від будівлі навчального корпусу
(централізоване водопостачання або інше джерело.

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

передбачено проектом__________________________________
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли___ Інаявні/потребують
ремонту 0
___________________________________________
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) не передбачено проектом___________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення___не передбачено________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

в наявності/справна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення__в наявності__________________________________
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації__ передбачено_________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння вогнегасники ВП-5 - 14 шт., ВВК- 10 шт.________________________________
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття
населення як найпростішого укриття
підвал розташованої в 3-поверхової будівлі (закладу) -рекомендовано_________________
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: виконання Рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду ЗС ЦЗ персоналу та
дітей (учнів, студентів) закладів освіти затверджених розпорядженням начальника Кіровоградської
обласної
військової
адміністрації
від
25.06.2022
№
433-р.
Підписи осіб, які склали цей акт:

Начальник управління з питань цивільного
захисту Олександрійської міської ради
Заступник начальника відділу ЦЗ Олександрійського РУ
ГУ ДСНС України у Кіровоградській області
>
Завідувач господарства Олександрійського
\
педагогічного фахового коледжу імені
В. О. Сухомлинського

І.ЄРМОЛЮК
(власне ім'я, прізвище)

О.КОРОЛЬКО
(власне ім'я, прізвище)

Н.ХАРІК
(власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:
Директор Олександрійського педагогі
коледжу імені В.О.Сухомлинського

А. ЛИТВИН
(власне ім'я, прізвище)
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