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Щодо виконання припису

На Ваш Припис від 26 листопада 2018 року № 170 про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки, надаємо наступну інформацію:

- філією «Октябрьск» розроблені Заходи усунення недоліків, виявлених 
комісією Корабельного районного відділу ГУ ДСНС України у 
Миколаївській області під час перевірки філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» з 13 
по 26.11.2018 року щодо додержання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі - Заходи), з 
визначенням термінів виконання, відповідальних осіб та з урахуванням 
фінансових можливостей підприємства ( Заходи додаються );

- по пункту 1 Припису повідомляємо, що на 1-му та 3-му поверхах 
будівлі управління металопластикові перегородки, які відокремлюють деякі 
приміщення, встановлено з метою виконання вимог режимності. На 3-му 
поверсі в межах перегородок, робочі кабінети з постійним перебуванням 
людей відсутні, обмежень з евакуації перегородки не створюють. Щодо 1-го 
поверху повідомляємо, що перегородки відокремлюють телефонну станцію, 
доступ до якої обмежений та не може бути вільним. На телефонній станції 
працює вісім осіб, двері безперешкодно відчиняються назовні, але не дають 
можливості без дозволу операторів проникнути на станцію. Також 
повідомляємо, що на час утворення філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» 
перегородки вже існували, що засвідчує їх наявність в паспорті будівлі;

- по пункту 3 Припису: «Для загального відключення силових та 
освітлювальних мереж складських приміщень будівлі складу ВМТП не 
передбачено встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами 
(зовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках)» пояснюємо, 
що філія у встановлений в Приписі строк виконати не має можливості у 
зв’язку із відсутністю необхідного електротехнічного обладнання та
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матеріалів. Робота буде виконана у першому кварталі 2019 року. З 
робітниками складу проведені додаткові інструктажі та бесіди. Перед 
зачиненням складу проводяться перевірки протипожежного стану приміщень 
з урахуванням відключення електрообладнання;

- пункти №№ 2, 4 Припису виконано.
Керівництвом філії «Октябрьск» виконання усіх пунктів Припису взято 

під особистий контроль.
За іншими пунктами Припису робота виконується у встановлені 

Заходами строки.

Додатки:
1. Заходи усунення недоліків, в 1 прим, на 2 арк.

З повагою
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