
       

 

АКТ 

 

ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНВ № 4 

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА  

 ДО НОВОГО 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

складений «15» серпня 2019 р. 

 

 

Повна адреса м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 12. 

Телефон   3-26-60, 3-01-54. 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу 

Сачук Таїса Олексіївна 

Відповідно до наказу управляння освіти від 20.06.2019 р. № 200 (додаток 3) 

перевірку проводила комісія в складі: 

 

Голова комісії 

СТОРОНСЬКИЙ А.М., перший заступник міського голови, секретар ради. 

Секретар комісії: 

ТАРАСЕНКО Н.Г.,       заступник начальна управління освіти.   

Члени комісії: 

ГРИЦЮК С.О.,              головний спеціаліст управління освіти;  

              

ГНІРОВСЬКА Н.Ф.,      голова міської організації профспілки працівників освіти і науки; 

       

ЛЯХОВСЬКА І.М.,        головний спеціаліст управління освіти; 

 

ЛЕШКО Я.О.,                 начальник Нововолинського міського управління  ГУ                                                                                                       

                                         Держпродспоживслужби   у Волинській області;                                                 

ХВІЩУК О.В.                завідувач міським методичним кабінетом; 

 

ПІВНИЦЬКИЙ М.І.       начальник групи з централізованого господарського обслуговування та 

ремонтно-будівельних робіт на об’єктах установ освіти; 

 

ПАЛІЙЧУК В.В.            головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Нововолинського міського управління ГУ 

Держпродспоживслужби у Волинській області (за згодою); 

 

СТАДНІК О.В.,              головний державний інспектор Нововолинського міського відділу 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у 

Волинській області( за згодою). 

 

 

 

Комісією встановлено: 

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним 

закладом певної ділянки адміністративного району  -  є 

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади  є. 

3. Обладнано для шестирічок: 

Спалень__-_, кімнат для відпочинку__-__, спортмайданчиків _2_. 

4. Кількість: 

груп продовженого дня __-__, у них дітей ___-___; 



кімнат для відпочинку ___-___. 

5. У 2019/ 2020 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися  

19__класів, 512 учнів, з них у І зміну  19 кл. 

Середня наповнюваність класів 1-9 ____26,7__ %_, 10-11__24,5__%_. 

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік _є. 

7. Стан та якість ремонту приміщень:  

Капітального -  

поточного задовільний . 

Хто виконував роботи з ремонту будівель  техпрацівники, батьки, педагоги. 

9. Стан території та її площа__задовільний, 9748 кв.м. 

кількість дерев _24___, у тому числі фруктових _7___, 

кущів __7___, квітників__2___,  

теплиця (оранжерея) ___-__. 

10. Кількість і стан допоміжних споруд__-  . 

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан  задовільний. 

11. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан  задовільний. 

12. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика  -

______________________________________________________________. 

13. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан  задовільний. 

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: 
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15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: 
Вид 

майстерень 

Площа, 

кв. м 

Кількість 

робочих 

місць 

Наявність 

обладнання та 

інструмента за 

нормою 

Тип 

підлоги 

Освітленість Наявність актів 

перевірки 

(електрозахист, 

вентиляція) 

З обробки 

металу та 

деревини 

З 

обслуговуючої 

праці 

Інші 

49,2 

 

31,7 

 Частково 

 

Частково 

дерев’яна 

 

дерев’яна 

 

люмінесцентне 

 

лампи 

енергозберігаючі 

Є 

 

Є 

16. Наявність кабінету профорієнтації __– . 

17. Наявність методичного кабінету___Є. 

18. Наявність кабінету відпочинку педагогічних  працівників__Є. 

19. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання . 

 

 



 

№ 

з/п 

Назва ТНЗ Кількість 

 

У тому числі 

1 2 3 справні несправні 

1. Комп’ютери та комп’ютерна  

техніка 

Ноутбуки  

39 

 

5 

38 

 

5 

1 

2. Магнітофони  2 2  

3. Телевізори 11 9 2 

4. Екрани  2 2  

5. Відеомагнітофон 1 1  

6. Цифровий проектор 2 1 1 

7. Багатофункціональний 

принтер «КЕНОН» 

3 3  

8. Принтер «КЕНОН» 1 1  

9. Принтер «САМСУНГ» 1 1  

10. Друкарка лазерна 1 1  

11. Мультимедійний проектор 1 1  

 

20. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _127,3 

кв.м.. 

21. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки  - 230 кв.м.,  2 

вогнегасники. 

22. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо)_задовільний. 

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп 

____________________________________________________________________. 

23. Наявність їдальні або буфету __їдальня. 

кількість посадочних місць ___85__, забезпеченість та стан меблів _задовільний, 

забезпеченість технологічним обладнанням_2 холодильники, 2 електроплити, 2 бойлери,           

4 розробочних столи, електром’ясорубка. 

санітарний стан _задовільний. 

умови для миття рук _4 умивальники, 2 електрорушники. 

Наявність проточної води: холодної  є, гарячої _є. 

24. Організація питного режиму__2  питні фонтанчики. 

25. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: медичний кабінет. 

хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей  сестра медсестра. 

26. Наявність і стан бібліотеки ___задовільний.  

27. Фонд підручників __7598_, художньої літератури _4453,  

періодичних видань____10____ назв_. 

Забезпеченість підручниками за предметами _75_%__. 

28. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами _енергозберігаючі лампи, 

діодні лампи, люмінісцентні  та лампи  розжарювання. 

29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення__є. 

30. Наявність і  стан протипожежного обладнання: 

протипожежні щити __2__; 

вогнегасники___19_____; 

блискавкозахист____1__; 

пожежні водойми (гідранти) ___2___; 

пожежні рукави ________3 (2 запасні); 

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації _____наявні. 

31. Стан покрівлі _задовільний, (зірвано 2 коньки). 

32. Наявність і стан інженерних комунікацій: 

водопостачання_________задовільне, централізоване, 

газопостачання (електропостачання) , 



каналізація ____задовільна, централізована. 

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному 

закладі______природна. 

 

34. Потреба підвезення дітей до навчального закладу: 

вирішена___-_; 

необхідно вирішити______-____. 

 

35. Наявність підсобного господарства та його стан_____-_________________. 

 

36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу (наявність 

протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали 

реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки  

життєдіяльності, інструкції з безпеки  в кабінетах (лабораторіях) тощо)____наявні. 

 

37. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер 

опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан  

теплоцентраль, задовільна. 

 

 

 

38. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом __забезпечена. 

 

39.Наявність та реєстрація колективного договору _є. 

 

Висновок комісії про готовність навчального закладу  до нового навчального року  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії:                      ___________                           Сторонський А.М. 
                                                     підпис 

Секретар комісії:                  ____________                          Тарасенко Н.Г. 
                                                     підпис 

Члени комісії                          ___________                          Грицюк С.О. 
                                                     підпис 

                                                           ___________                          Гніровська Н.Ф. 
                                                     підпис  

                                                            _____________                                 Ляховська І.М. 
                                                                   підпис 

                                                           ______________                                Лешко Я.О. 
                                                                   підпис  

                                                          _____________                       Хвіщук О.В. 
                                                     підпис  

                                                            _____________                                  Стаднік О.В. 
                                                     підпис 

                                                            _____________                                 Півницький Н.І. 
                                                     підпис 

                                                            _____________                                 Палійчук В.В. 
                                                     підпис                                 



 

АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять з фізичної культури і спорту 

 у спортивному залі  

Нововолинської загальноосвітньої  

школи  І-ІІІ ступенів № 4 імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

        Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                                

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

  1. У спортивному залі  школи організовано місця занять, які відповідають нормам 

охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також віковим  

особливостям учнів. 

 2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки й 

санітарії під час проведення навчальної роботи з фізичної культури і спорту з 

учнями загальноосвітньої  школи  ознайомлений. 

  3. Спортивний зал до занять готовий. 

 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г. 

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у слюсарній майстерні   

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 

 імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

        Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                               

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,   Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

    1. У слюсарній майстерні організовано місця занять, які відповідають нормам 

охорони праці,  правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також 

особливостям учнів 

    2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки й 

санітарії  під час проведення занять  у слюсарній майстерні  з учнями 

загальноосвітньої школи ознайомлений. 

   3.Слюсарна майстерня до занять готова. 

 

 

 

                                                                     

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                              

 

 

 

 



 

АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у кабінеті інформатики №1  

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                                

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,   Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

      1. У   кабінеті  інформатики №1  організовано місця занять, які відповідають 

нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також 

віковим особливостям учнів. 

      2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки 

й санітарії під час проведення занять у кабінеті інформатики №1 з учнями 

загальноосвітньої школи ознайомлений.  

      3. Кабінет інформатики №1  до занять готовий. 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                               

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у кабінеті інформатики №2  

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

 Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                                

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,    Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

      1. У   кабінеті  інформатики №2 організовано місця занять, які відповідають 

нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також 

віковим особливостям учнів. 

      2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки 

й санітарії під час проведення занять у кабінеті інформатики №2 з учнями 

загальноосвітньої школи ознайомлений.  

      3. Кабінет інформатики  №2 до занять готовий. 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                               

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у кабінеті хімії   

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                                

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,    Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

      1. У   кабінеті  хімії   організовано місця занять, які відповідають нормам 

охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також віковим 

особливостям учнів. 

      2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки 

й санітарії під час проведення занять у кабінеті хімії з учнями загальноосвітньої 

школи ознайомлений.  

      3. Кабінет хімії  до занять готовий. 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у кабінеті фізики  

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                                

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,    Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

      1. У   кабінеті  фізики   організовано місця занять, які відповідають нормам 

охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також віковим 

особливостям учнів. 

      2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки 

й санітарії під час проведення занять у кабінеті фізики з учнями загальноосвітньої 

школи ознайомлений.  

      3. Кабінет фізики  до занять готовий. 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г. 

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять у кабінеті обслуговуючої праці   

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 

 імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                               

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,    Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

    1. У кабінеті обслуговуючої праці  організовано місця занять, які відповідають 

нормам охорони праці,  правилам техніки безпеки і виробничої санітарії, а також 

віковим особливостям учнів. 

    2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки й 

санітарії  під час проведення занять  у кабінеті обслуговуючої праці    з учнями 

загальноосвітньої школи ознайомлений. 

   3 Кабінет обслуговуючої праці до занять готовий. 

 

 

 

                                                                     

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АКТ-ДОЗВІЛ 

на проведення занять з фізичної культури і спорту 

 на спортивному майданчику   

Нововолинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка 

у 2019-2020 н.р. 

 

 

Ми, нижчепідписані члени комісії в складі: голови комісії                               

Сторонського А.М., секретаря комісії Тарасенко Н.Г., членів комісії Грицюк С.О.,      

Гніровської Н.Ф., Ляховської І.М., Хвіщук О.В., Півницького М.І., Лешка Я.Ю., 

Палійчук В.В.,    Стадніка О.В. склали цей акт про те, що: 

  1. На спортивному майданчику  школи організовано місця занять, які 

відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої 

санітарії, а також віковим  особливостям учнів. 

 2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки й 

санітарії під час проведення занять  із фізичної культури на спортивному 

майданчику з учнями загальноосвітньої школи  ознайомлений. 

  3. Спортивний  майданчик до занять готовий. 

 

 

 

 

Голова комісії                                                    Сторонський А.М. 

Секретар                                                             Тарасенко Н.Г.  

Члени комісії:                                                    Грицюк С.О. 

                                                                              Гніровська Н.Ф. 

                                                                              Ляховська І.М. 

                                                                              Хвіщук О.В. 

                                                                              Півницький М.І. 

                                                                              Лешко Я.Ю. 

           Палійчук В.В. 

           Стаднік О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Додаток 1  
до Правил підготовки  

теплових господарств  

до опалювального періоду  
  

АКТ 

стану готовності теплового господарства 

до роботи в опалювальний період 

_______/______ років 

 

№ ________                                "____"_________ 20__ року  
 

_____________________________________________________________________________  

(місце складання акта) 
Комісія у складі _______________________________________________________________  

(голова і члени комісії із зазначенням посади) 

 _____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________,  

призначена розпорядчим документом ____________________________________________  

     (найменування органу, який видав розпорядчий документ) 

 
від __________ № ___, з ________ до _________, провела перевірку __________________ 

 

 ____________________________________________________________________________  
(найменування теплового господарства) 



 

та встановила: _______________________________________________________________  

(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи 
_____________________________________________________________________________  

в опалювальний період відповідно до розділу X Правил) 

 

Заходи щодо  підготовки  теплового  господарства  до   роботи   в опалювальний період: 
___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
На підставі  вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний   період   ___/___   р.р. видати із 

зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні яких у встановлений термін акт готовності 

буде анульований.  
 

Висновок:_____________________________________________________________________  

(найменування теплового господарства)  

підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на отримання акта 
готовності до роботи в опалювальний період*.  

 

 Підписи:  Голова комісії: __________________  /__________________/ 
    Підпис           П.І.Б 

   Члени комісії:  __________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 
 __________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 

 __________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 
 __________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 

  
 

* У разі якщо комісією виявлено зауваження та недоліки, які не впливають на стан готовності до 

опалювального періоду, в акті зазначається перелік цих недоліків з термінами їх виконання.  

 
 

 

Додаток 3  
до Правил підготовки  

теплових господарств  

до опалювального періоду  
  

 

АКТ 

готовності теплового господарства 

до роботи в опалювальний період 

____/____ року 

  
 

Виданий _____________________________________________________________________  

(найменування об'єкта електроенергетики/у сфері теплопостачання) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

на підставі акта перевірки від ____________ № _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

 

Підписи:  Голова комісії: __________________  /__________________/ 
    Підпис           П.І.Б 

   Члени комісії: __________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 

__________________  /__________________/ 



    Підпис           П.І.Б 

__________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 
__________________  /__________________/ 

    Підпис           П.І.Б 

 

 
М.П.  

  

 
                                       

                                      

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Додаток 4  

до Правил підготовки  

теплових господарств  
до опалювального періоду  

АКТ № 

готовності до опалювального періоду 
 
"___" ___________ 20___ року 

 

складений представником _______________________________________________________  
(назва теплопостачальної організації) 

в особі _______________________________________________________________________  

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
у присутності представника споживача в особі _____________________________________  

_____________________________________________________________________________  

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

про готовність об'єкта за адресою:  
вул. _____________________ буд.________________________________________________  

найменування об'єкта __________________________________________________________  

особистий рахунок № ________ до опалювального сезону ______ року.  
 

Теплове навантаження:        

опалення __________________ Гкал/год;  

ГВП _______________________ Гкал/год;  



вентиляція ________________ Гкал/год;  

технологія ________________ Гкал/год.  

 
Температурний графік  

 

1. Результати випробувань  

№ з/п Устаткування 
Випробувальний 

тиск, МПа 

(кгс/кв.см) 

Зниження 
випробування, 

хвилин 

Тривалість Примітки 

1 
Теплова мережа 

споживача 
    

2 Тепловий вузол     

3 Водопідігрівники 
ЦО     

ГВП     

4 
Вентиляційне 
обладнання 

    

5 Місцева система     

 

2. Результати   огляду   та   опломбування   звужувальних  та дроселювальних пристроїв  

Обладнання 
Система 

№1 

Система 

№2 

Система 

№3 

Система 

№4 

Система 

№5 

Система 

№6 

Опалення 

Dс. (мм)       

№ пломби       

Dш. (мм)       

№ пломби       

ГВП 
Dш. (мм)       

№ пломби       

Вентиляція 
Dш. (мм)       

№ пломби       

 

3. Результат очистки від накипу та промивки:  

Місцевої системи ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

Водопідігрівників _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Вентиляційно-калориферного обладнання ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Під час огляду зроблено зауваження: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Представник теплопостачальної організації  

_________________________             ____________       ______________________________  
(посада)    (підпис)    (П.І.Б.)  

М.П.  

 

 
Представник споживача  

_________________________             ____________       ______________________________  

(посада)    (підпис)    (П.І.Б.)  
М.П.  

 

Представник Державної інспекції ________________________________________________  

(назва підрозділу відповідної державної інспекції) 
________________       ______________________________  

(підпис)    (П.І.Б.)  

М.П.  
 



  

Відмітка про усунення зауважень ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

Представник теплопостачальної організації  

________________       ______________________________  
(підпис)    (П.І.Б.)  

 

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації  
________________       ______________________________  

(підпис)    (П.І.Б.)  

 

М.П.  
 

Представник Державної інспекції ________________________________________________  

(назва підрозділу відповідної державної інспекції) 
________________       ______________________________  

(підпис)    (П.І.Б.)  

М.П.  
 

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав  

 

"___"____________ 20__ рік  
 

________________       ______________________________  

(підпис)    (П.І.Б.) 
 

 

 

 
 

 

 
Додаток 5  

до Правил підготовки  

теплових господарств  
до опалювального періоду  

___________________________________________________________ 

(назва навчального закладу) 

  

ПАСПОРТ 

готовності до роботи в опалювальний 

період ______/_______року 

____________________________________________________________ 

(повна адреса) 

Комісія в складі:  
Голова – керівник навчального закладу___________________________________________________  

Члени комісії:  

заступник керівника з адміністративно-господарської частини_________________________ 

            представник відділу (управління освіти)____________________________________________  
            представник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області_________ 

провела огляд навчального закладу для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і 

встановила:  
Навчальний заклад  має загальну площу ____ кв.м.  

 

1. Покрівля 

1. Площа покрівлі ________ кв.м, матеріал покрівлі ________________________________________  



2. Наявність і стан парапетних огорож ___________________________________________________  

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів ____________________________  

4. Наявність дір і свищів у покрівлі _____________________________________________________  
5. Стан фальців і гребенів ______________________________________________________________  

6. Стан покриття покрівлі ______________________________________________________________  

7. Наявність сміття на даху та у жолобах _________________________________________________  

8. Стан водостічних труб ______________________________________________________________  
 

2. Горище 

1. Матеріал горищного перекриття ______________________________________________________  
2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення ________________________________ 

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення ___________________________________  

4. Кількість слухових вікон ____,  з яких  обладнано  жалюзійними ґратами _________ шт.  
5. Наявність витяжок із горища на дах ___________________________________________________  

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття) ____________________________________  

 

3. Сходи 
1. Стан парадних дверей та наявність пружин ____________________________________________  

2. Наявність і стан подвійних віконних рам _______________________________________________  

3. Справність засклення ________________________________________________________________  
4. Стан перил і поручнів _______________________________________________________________  

 

4. Підвал 
1. Стан вхідних дверей і спуску ________________________________________________________  

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх стінах 

____________________________________________________________________________________  

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання 
_____________________________________________________________________________________  

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії, з'єднання, опалення) 

____________________________________________________________________________________  
5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього _________________________________  

5. Інженерне обладнання 

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок) 

___________________________________________________________________________________  
2. Стан внутрішньої каналізації ______________________________________________________  

3. Стан мереж гарячого водопостачання ________________________________________________  

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень) 
___________________________________________________________________________________  

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність категорії  з надійності 

електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   
комутаційних апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням номерного   ліхтаря,   

арочного   проїзду,   місця    установлення сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ 

і підвалів _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних приміщеннях 

_____________________________________________________________________________________  

7. Стан котельні або теплоцентру _______________________________________________________  
8. Очистка димових і вентиляційних каналів ______________________________________________  

 

6. Прибиральний і протипожежний інвентар 
1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я ______ кв.м,  

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ____  куб.м (норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).  

2. Даний навчальний заклад обслуговує ______ двірників.  

Мають в наявності у справному стані:  
скребки ________________________ шт.  

лопати _________________________ шт.  

ломи __________________________ шт.  
мітли __________________________ шт.  

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами ________________________________________  

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири, вогнегасники і т.ін.) 

_____________________________________________________________________________________  



 

7. Майданчики і зовнішній благоустрій  

1. Підготовлене до зими обладнання майданчиків 
_____________________________________________________________________________________  

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів 

від сміття і т.д.) ________________________________________________________________  

3. Стан територій на подвір'ї:  
а) бетонне покриття __________________________________________________________________  

б) газони ____________________________________________________________________________  

 
На підставі наведених даних комісія вважає, що навчальний заклад підготовлений до експлуатації в 

зимових умовах _____________________________________________________________________  

Паспорт складено в двох примірниках.  
Голова комісії    __________________  /_________________/ 

Підпис           П.І.Б 

Члени комісії:  

__________________  /________________/ 
Підпис           П.І.Б 

__________________  /________________/ 

Підпис           П.І.Б 
__________________  /________________/ 

Підпис          П.І.Б 

__________________  /________________/ 
Підпис          П.І.Б 

__________________  /________________/ 

Підпис          П.І.Б 

__________________  /________________/ 
Підпис          П.І.Б 

М.П.  

Особливі зауваження: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

Додаток 10 

 

А К Т 

обстеження приміщень та інженерних комунікацій 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г.Шевченка 

до початку  2019-2020 навчального року 

 

      «___»________20___р. 

 

     Ми, постійно діюча технічна комісія у складі: Сачук Т.О., директор школи, 

голова комісії, Сушик О.П., голова ПК, член комісії, Братчук Л.В., Сегет Л.С., 

завгосп школи, член комісії провела обстеження приміщень та інженерних 

комунікацій навчального закладу і встановила: 

1. Система водопроводу, водовідведення справні, протікання води не 

зафіксовано. 

2. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, класні кімнати, кабінети, 

майстерні, харчоблок, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам 



безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативними 

документами. 

3. Обладнання в навчальних кабінетах, класних кімнатах відповідає 

вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 64.  

4. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику 

справні та  надійно закріплені. Оформлені відповідні акти. 

5. Тепломережа випробувана на протікання, забезпечена інструкцією з 

охорони праці та готова до експлуатації, проведена гідропневматична промивка. 

 

Висновок комісії: 

Навчальний заклад готовий до роботи. 

 

Підписи: 

 

Голова комісії   ________   Сачук Т.О. 
                                                       підпис 

Члени комісії: 

   ________   Братчук Л.В. 
                                                        підпис 

   ________   Сушик О.П. 
                                                                       підпис 

 

                                                    ________   Сегет Л.С. 
                                                                       підпис 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

АКТ ПРИЙОМКИ 

ГОТОВНОСТІ 

 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ№4 

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 

ДО НОВОГО 2019-2020 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 


