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А К Т № 2341/19-18 
санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта

м.Жовті Води 
“ 23 ” серпня 2018 p.

Н ами, начальником П ’ятихатського міськрайонного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 
Прошею Вікторією Андріївною, фельдшером санітарним відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства П ’ятихатського 
міськрайонного управління Головного Управління Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровській області Ізергіною Ольгою М иколаївною, 52210, м. Жовті 
Води, вул. Б.Хмельницького, 9, тел. (05652) 5-50-84.

(прізвищ е, ім ’я, по батькові, посада)

проведено позапланове обстеження об’єкта: Жовтоводського 
промислового коледжу Дніпровського національного університету ім.Олеся 
Гончара за адресою: 52204, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, бульвар 
Свободи,35, код ЄДРГІОУ: 21903083, згідно заяви директора Ж ВПК ДНУ 
ім.О.Гончара від 14.08.2018, на підставі наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) від 22.08.2018 № 1742- 
ПО, за направленням №2341 від 22.08.2018.

прізвищ е, ім ’я, по батькові керівника об’єкта: директор ЖВПК ДНУ 
ім.О.Гончара Кочерга Віталій Григорович

в присутності: уповноваженої особи - заступника директора з ДІ Р 
Ш евчик Лариси Валентинівни

(п р ізвищ е, ім ’я, по батькові, посада)

з метою: позапланово, щодо дотримання вимог законодавства в частині 
питань, визначених Законом України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ДСанПіН 
5.5.2-08-01 «Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання 
загальноосвітніх закладів та організація навчально-виховного процесу»; ДБН 
В.2.2 -3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ; наказу 
МОЗ України від 10.01.2006 №1 «Про затвердження форм первинної облікової 
документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної 
захворюваності та інструкції щодо їх заповнення»; наказу МОЗ України від 
16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні
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та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів»; наказу МОЗ 
України від 28.03.1994 № 38 «Про організацію та проведення заходів по 
боротьбі з педикульозом»; наказу М ОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щ одо 
організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів 
працівників окремих професій, виробництві організацій, діяльність яких 
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб».
(ціль перевірки)

Встановлено: Обстеження проведено у робочий час об’єкту, 
встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпочато з 15:00 
год 22.08.2018 року, закінчено 16:00 год 23.08.2018 року. Запис у журналі 
перевірок проведено.

Треті особи, які беруть участь в обстеженні - не залучалися.
Ф іксація засобами відеотехніки (відеореєстратор DM T9) при проведенні 

перевірки проводилась перевіряючими за згодою суб’єкта господарювання.
-Питання, що становлять комерційну таємницю не розглядались відповідно 

до Постанови Кабінету М іністрів № 611 від 09.08.1993 «Про перелік 
відомостей, що не становлять комерційної таємниці». Доступ до інформації, яка 
представляє комерційну таємницю суб’єкта господарювання при перевірці не 
запитувався та не надавався.

Ж овтоводський промисловий коледж Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара підпорядкований М іністерству освіти і науки 
України, є структурним підрозділом Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, має статус вищого навчального закладу І рівня 
акредитації. Основними напрямами діяльності Коледжу є підготовка 
кваліфікованих фахівців для галузей енергетики, машинобудування, 
будівництва, інформаційних технологій, економіки згідно з державним 
замовленням і договірними зобов’язаннями.

Коледж -  структурний підрозділ Університету без права юридичної особи, 
що провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям ступенів молодшого 
бакалавра та/або бакалавра. Коледж також має право здійснювати підготовку 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Діяльність 
закладу провадиться згідно Конституції України, Статуту Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара та Положення про 
Жовтоводський промисловий коледж Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара.

Надані наступні погоджувальні документи:
Положення про Жовтоводський промисловий коледж Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, затверджений 
наказом ректора Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара від 21.08.2017 №211;
Ліцензія: серія АЕ № 5278895 від 09 лютого 2015р. видана МОП 
України (наказ від 15.07.2014 № 2642л);
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Організаційно-методичне забезпечення і впровадження державної 
політики у сфері освіти Закладу здійснюють М іністерство освіти і науки 
України.

Заклад має навчальний корпус загальною площею 7686 м". Розмір 
земельної ділянки 1,6 га.

Територія закладу огороджена, зонована, благоустроєна, знаходиться в 
задовільному стані. На території господарчої ділянки встановлено 2 контейнера 
для збору твердих побутових відходів, на асфальтованому майданчику Вивіз 
твердих побутових відходів здійснюється згідно договору про надання послуг з 
вивезення та захоронения твердих побутових відходів для юридичних осіб з 
виділенням контейнерів № 48/18 від 13.02.2018р. КГІ «Чисте місто» 
Жовтоводської міської ради.
Навчальний корпус Жовтоводського промислового коледжу Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара:

Навчальний корпус розташований в окремій 3-х поверховій будівлі, 
побудованій згідно проекту. Склад приміщень, їх площа та висота відповідають 
вимогам ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів". Всі 
приміщення використовуються за функціональним призначенням. .

Проектна місткість -  520 студентів, кількість груп -26, фактично в новому 
2018/2019 навчальному році буде навчатися 250 студентів, кількість груп -  14. 
Кількість аудиторій -  22, лабораторій по навчальним корпусам закладу -  11, 
майстерень -  2, ком п’ютерних класів -  2, актова зала, конференцзала, 
спортивна зала.

Коледж має сертифікати про акредитацію спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка:

Економіка підприємства;
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; 
М онтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 
споруд;
Будівництво та експлуатація будівель і споруд;

Формування контингенту студентів коледжу здійснюється шляхом 
прийому на навчання на 1 курс денної форми навчання на базі основної школи 
на місця державного замовлення та за контрактом, на місця ліцензованого 
обсягу на 2 курс денної форми навчання на базі старш ої школи на вільні місця 
державного замовлення та за контрактом.

Режим роботи закладу: п’ятиденний робочий тиждень, навчання 
студентів відбувається за розкладом занять, навчальний заклад працює в режимі 
повного робочого дня.

Навчання в учбовому закладі здійснюється викладачами теоретичного 
навчання які мають відповідну фахову освіту та пройшли підвищення 
кваліфікації.

Освітня діяльність здійснюється згідно із затвердженими в установленому 
порядку державними стандартами освіти, типовими і робочими навчальними
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планами і програмами, які затверджені в установленому порядку керівництвом 
закладу.

Будівлі навчального закладу є капітально збудованими, типовими 
будівлями різної поверховості. Є в наявності перехідні галереї, які в зимовий 
період опалюються.

Будівля навчального закладу розташ ована на відстані транспортної 
доступності Для учнів закладу.

Приміщ ення закладу підключені до централізованих інженерних мереж 
холодного водопостачання та водовідведення від існуючих інженерних мереж 
будівлі на підставі договору з КП «Жовтоводський водоканал» ДОР» № 10- 
1/2064 (Б) від 01.06.2018 на подачу води з комунального водопроводу та 
приймання вод до комунальної каналізації. На час обстеження інженерні мережі 
водопостачання та водовідведення функціонують, санітарно-технічні прилади 
справні. До рукомийників санвузлів підведено холодну проточну воду.

Вода питна централізованого водопостачання відповідає вимогам 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» (протокол дослідження питної води №323 від 
02.08.2018, результат санітарно-мікробіологічного дослідження № 136 від 
06.08.2018 ВСП «Жовтоводський міськрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»),

Опалення централізоване, згідно укладеного договору з КП 
«Ж овтоводськтепломережа». Система опалення за рахунок встановлення 
секційних чавунних радіаторів, останні в справному стані, з гладкими 
гігієнічними поверхнями, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 
Опалення будівель навчального закладу на момент обстеження сезонно 
відключено. Температура повітря в приміщеннях 22-25С (в залежності від 
призначення приміщень). На момент обстеження режим провітрювання 
дотримується (протокол № 324 від 02.08.2018 проведення метеорологічних 
факторів ВСП «Ж овтоводський міськрайонний відділ лабораторних досліджень 
ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»),

На кожному поверсі обладнанні санвузли, зі встановленими чашами 
«Генуя» з відокремлюючими перегородками та рукомийниками, в достатній 
кількості, тобто згідно п.7.5 ДСанПіН 5.5.2.008-01. До рукомийників підведена 
холодна проточна вода через змішувачі. Гаряча вода відсутня, що є порушенням 
р. 7, п. 7.4 ДСанПіН 5.5.2-08-01 «Державні санітарні правила і норми 
устаткування, утримання загальноосвітніх закладів та організація навчально- 
виховного процесу».

Навчальні кабінети, площею 50-70кв.м. Внутрішнє оздоблення 
навчальних приміщ ень - стіни цегляні, на висоту до стелі вкриті шпалерами або 
пофарбовані; стеля - мелована, плитка ПВХ; підлога - дерев’яна, з лінолеумним 
покриттям. Площа, оздоблення приміщень, площа на 1 учня відповідають 
вимогам ДБН.В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

На час обстеження частина кабінетів потребує завершення косметичних 
ремонтів. Перехідна галерея має суттєві ознаки затікання стелі та стін, що є 
порушенням р. З, п. 3.3 ДСанПіН 5.5.2-08-01 «Державні санітарні правила і
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норми устаткування, утримання загальноосвітніх закладів та організація
навчально-виховного процесу».

Навчальні аудиторії навчального закладу обладнані меблями (столи та 
стільці, шафи) з гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого 
прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Розстановка столів 
відповідає санітарним вимогам. Забезпеченість меблями в достатній кількості, 
стан меблів задовільний. Аудиторні дошки матові зносостійкі зеленого коліру 
на дві-три робочих поверхні у розгорнутому виді, мають додаткове освітлення.

На час обстеження приміщ ення навчального корпусу,
Природне освітлення - лівостороннє за рахунок вікон. Ш тучне освітлення 

за рахунок енергозберігаючих ламп та люмінесцентних. На час обстеження 
світильники штучного освітлення знаходяться в робочому стані, забезпечені 
захисною арматурою.

Комп’ютерні класи розташ ований на 1 поверсі, площею 100 кв.м. та 72 
кв.м., в кожному встановлено по 13 комп’ютерів (плоских). Робота на ПК - 
індивідуальна. Екрани ПК розташ овані на оптимальній відстані від очей 
слухачів.

Розміщ ення ПК в кабінетах по периметру, уздовж стін.
Освітлення ком п’ютерного кабінету - природне та комбіноване, за 

рахунок лю мінесцентних ламп та індивідуальних настільних ламп, 
встановлених біля кожного комп'ютера, останні в справному стані.

Вентиляція - за рахунок віконних фрамуг, вентиляційних каналів. Для 
забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату встановлено кондиціонер, 
останній знаходяться в робочому стані.

Основним обладнанням робочих місць при роботі з ПК є - відеомонітор, 
клавіатура, робочий стіл, стілець.

Комп’ютерні кабінети обладнано меблями (столи одномісні та стільці) з 
матовим гігієнічним покриттям, яке дозволяє проведення вологого прибирання з 
застосуванням дезінфікую чих засобів. Розстановка столів відповідає санітарним 
вимогам. Учбові аудиторії забезпечено меблями в достатній кількості, стан 
меблів задовільний. Робочі стільці стандартні, без можливості регулювання 
висоти сидіння.

До занять з ПК студенти допускаються при умові проходження 
інструктажу з техніки безпеки, в аудиторії є інструкція та журнал ввідного та 
періодичного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки. Учбові 
приміщення обладнано з урахуванням вимог охорони праці та пожежної 
безпеки.

Навчальний заклад забезпечений підручниками і нормативною 
професійною документацією в повному обсязі.

Для забезпечення якісного проведення занять, навчальні аудиторії 
навчального закладу оснащенні:

а) необхідними приладами - діючими макетами; стендами, схемами; 
зразками інструментів; тренажерами;

б) технічними засобами навчання - комп’ютерами та ноутбуками різних 
модифікацій, проекторами; екранами;
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в) меблями - двомісними столами; стільцями; дошками; стелажами для 
наочних приладів.

Навчальний заклад має бібліотеку та актову залу загальною площею 
1000 м". На час обстеження актова зала не функціонує, для проведення заходів 
передбачена конференцзала, загальною площею 325 м“.

Спортивна зала розташ ована на 1 поверсі, загальною площею 1000 м.кв. 
Обладнано дві окремі роздягальні для хлопчиків та дівчаток, в кожній 
обладнано дві душові секції, рукомийник з підводом холодної проточної води. 
Гаряча вода відсутня, що є порушенням р. 7, п. 7.4 ДСанПіН 5.5.2-08-01 
«Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх 
закладів та організація навчально-виховного процесу».

Ш тучне освітлення - енергозберігаючі лампи, захисна арматура в 
наявності. Вентиляція -  механічна припливно-витяжна, в справному стані. 
Опалення: централізоване, тип опалювальних приладів - радіатори з гладкими 
гігієнічними поверхнями. Підлога - дерев’яна, дощата. Забезпеченість 
спортивним обладнанням та інвентарем в достатній кількості. Стан спортивного 
обладнання та інвентарю задовільний. Усі спортивні споруди та спортивні 
снаряди, лави гімнастичні придатні до використання.

В закладі передбачено 2 майстерні: радіотехнічна та слюсарна. 
М айстерні обладнані верстатами та станками в достатній кількості, в наявності 
захисні екрани. М айстерні забезпечені необхідними меблями.

Для зберігання верхнього одягу учнів закладу на першому поверсі 
навчального корпуса обладнано гардеробна з вішалками.

Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів в кабінетах 
встановлено окремі ємності.

П рибиральний інвентар в достатній кількості, зберігається в спеціально 
виділених місцях.

В наявності запас деззасобу «Бланідас» в кількості -1кг. Для зберігання 
дезінфікуючих засобів обладнана шафа. Приготування дезрозчинів 
здійснюється в спеціально виділеній кімнаті, засоби індивідуального захисту в 
наявності. На дезінфікуючі засоби в наявності супровідні документи: паспорт 
якості, свідоцтво про держреєстрацію, методичні рекомендації щодо їх 
використання.

Освітлення майстерень - природне та комбіноване, за рахунок 
люмінесцентних ламп та індивідуальних місцевих ламп, встановлених біля 
кожного верстата, останні в справному стані. Вентиляція припливно-витяжна, в 
справному стані, встановлено кондиціонери.

В закладі не передбачено харчування, харчоблок -  відсутній. Студенти 
харчуються за рахунок власних харчових продуктів та прилеглих територіально 
закладах ресторанного господарства.

Гуртожиток не функціонує. У відповідності до листа - дозволу 
Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної Держадміністрації 
№ 5166/0/211-18 від 10.08.2018 проживання іногородніх студентів ( 11 чол)
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передбачено в гуртожитку комунального вищого навчального закладу 
«Жовтоводський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради».

Ш тат працівників Жовтоводського промислового коледжу Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара - 69 чол., медогляд пройдено 
згідно графіку в повному обсязі, згідно вимог наказу МОЗ України від 
23.07.2002 № 280 «Щ одо організації проведення обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб». Медичні книжки відповідають вимогам 
наказу М ОЗ України від 21.02.2013№  150.

Флюрообстеження працівників навчального закладу проводиться 
постійно, прострочених термінів проходження даного обстеження не виявлено. 
М едичні особові книжки зберігаються у відповідальної особи.

М едичне обслуговування в закладі не передбачене, в штатному розкладі 
відсутня штатна одиниця медичного працівника, що є порушенням р.11, п. 11.1 
ДСанПіН 5.5.2-08-01 «Державні санітарні правила і норми устаткування, 
утримання загальноосвітніх закладів та організація навчально-виховного 
процесу».

Послуги з профілактичної дезінфекції (дератизація, дезінсекція) надаються 
згідно договору про надання послуг №1123 від 07.08.2018 з ВСП 
«Ж овтоводський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «ДОЛЦ 
МОЗУ».

Начальник П'ятихатського 
міськрайонного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області

Фельдшер санітарний відділу 
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства П'ятихатського 
міськрайонного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області

Заступник директора з АГР 
ЖВпк ДНУ ім.О.Гончара

Висновок: За результатом проведеного позапланового заходу (обстеження) 
по місцю впровадження діяльності Жовтоводського промислового коледжу 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою: 
52204, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, бульвар Свободи,35, код 
ЄДРПОУ: 21903083, виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства в

у
ссс<- >-у/ ^  В.А.Проша

О.М. Ізергіна

Л.В.Шевчик
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частині відсутності гарячої проточної води рукомийників санвузлів навчального 
корпусу, душ ових роздягалень спортзалу; частина кабінетів потребує 
завершення косметичних ремонтів, перехідна галерея має суттєві ознаки 
затікання стелі та стін; медичне обслуговування в закладі відсутнє.

Враховуючи вище викладене, на підставі ст. 23 Закону України “Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 
24.02.1994р., .

пропоную :

№ п/п З а х о д и Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

1 2 3 4

1.

Обладнати гарячою проточною 
водою рукомийники санвузлів 
навчального корпусу, душові 

роздягалень спортзалу.

В канікулярний 
період закладу

Директор ЖВПК 
ДНУ 

ім.О.Гончара 
Кочерга В.Г.

2.

Провести косметичні роботи 
перехідної галереї закладу та 

завершити косметичні ремонти 
кабінетів.

В канікулярний 
період закладу

Директор ЖВПК 
ДНУ 

ім.О.Гончара 
Кочерга В.Г.

3.
Вирішити питання щодо 

забезпечення закладу медичним 
працівником.

До початку 
роботи у 

новому 2018- 
2019рр.

Директор ЖВПК 
ДНУ 

ім:0. Гончара 
Кочерга В.Г.

Підписи перевіряючих:

.А.І Іроша 

О.М .Ізергіна

Акт складений в 2-х примірниках. 
1 примірник отримав : _________

■ 7
JI.B. Ш евчик


