
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник філії «Октябрьск»

А.Ю. Єгоров

Заходи
усунення недоліків, виявлених комісією Корабельного р 

ГУ ДСНС України у Миколаївській області під час перевірк 
ДП «АМПУ» з 13 по 26.11.2018 року щодо додержання вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

іпада 2018 року.

відділу 
лії «Октябрьск»

№
з/п Найменування заходів Термін

виконання
Відповідальний

виконавець
Відмітка про 

виконання
Частина І. Забезпечення пож еж ної безпеки

Будівля ф ілії /

1.
Вирішити питання по правомірному улаштуванню метало 
пластикових перегородок в коридорах 1 та 3 поверхів. 01.02.2019 Білоус Н.А. 

Дмитренко В.М.
У? & /

_— -г  /
2. Оновити фарбувальний покрив сходів на перепадах висот 

на покрівлі будівлі філії. 05.12.2018 Шатній Д.П.

3.
Виготовити та встановити важелі для полегшення 
відкривання вентиля в кожному пожежному край
коми лектіе

14.12.2018 Шатній Д.П.

4. Виконати отвори для провітрювання навісних шафчиків 
пожежних кран-комплектів. 14.12.2018 Шатній Д.П.

5.
Виконати технічне обслуговування та перевірку на 
працездатність пожежних кран-комплектів шляхом пуску 
води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному 
журналі обліку технічного обслуговування.

14.12.2018 Шатній Д.П.
Є /

Будівля складу СМ ТП ^

6.
Передбачити встановлення апаратів відключення 
(вимикачів) поза межами Іззовні) приміщень будівлі для 
загального відключення силових та освітлювальних мереж 
складських приміщень будівлі складу ВМТП.

І квартал 
2019

Апекін Д.М. 
Шатній Д.П.

У
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7.
Електрощити, групові електрощитки складу оснастити 
схемою підключення споживачів з пояснювальними 
написами і вказаним значенням номінального струму 
апарата захисту (плавкої вставки).

30.11.2018 Шатній Д.П.
Я /Г /Г ,

-- .
/

8.
Лінії живлення до побутового кондиціонера у приміщенні 
комірника складу ВМТП забезпечити автономним 
п р и с т р о є м  електричного захисту незалежно від наявності 
захисту на загальній лініях.

І квартал 
2019 Шатній Д.П.

Будівля гаражу на 5 автомобілів

9.

Переносні вогнегасники в приміщеннях гаражу розмістити 
шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті 
не більше 1.5 М В ІД  Р ІВ Н Я  ПІДЛ О ГИ  ДО  Н И Ж Н ЬО ГО  ТО РН Я  

вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її 
повного відчинення.

28.12.2018 Булавський В.В. 
Шатній Д.П.

Загальні заходи.

10.

Здійснити технічне обслуговування вогнегасників ВВК-2 -  
27 шт., ВП-2 -  2 шт., ВП 9 - 1 8  шт., ВВК-3,5 -  14 шт., 
відповідно до Наказу МВС України від 15.01.2018 № 25 
«Про затвердження Правил експлуатації та типових норм 
належності вогнегасників».

05.12.2018 Дмитренко В.М.

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

11. Провести навчання керівного складу на курсах цивільного 
захисту та отримати посвідчення встановленого зразка. 01.02.2019 Більдей М.І.

в  С

12. Провести перегляд плану локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій та аварій. 14.01.2019 Дмитренко В.М.

13.
Провести паспортизацію за відповідною формою з 
отриманням відповідного свідоцтва про реєстрацію 
потенційно небезпечного об’єкта.

14.01.2019 Дмитренко В.М.

Завідувач СПТБ філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ» В.М. Дмитренко


