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НАДВІ РНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ВІД

03, 0 8

м. Надвірна

№

$ *3

Про стан протипожежного водопостачання
Надвірнянського району
На виконання вимог наказу МВС України від 15.06.2015 року № 696
«Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки
технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», в
квітні-травні 2018 року проведена перевірка пожежних гідрантів зовнішнім
оглядом та з пуском води підприємств, установ і організацій
Надвірнянського району.
В ході перевірки зовнішнього протипожежного водопостачання
виявлено ряд недоліків, а саме: із 58 пожежних гідрантів в несправному стані
знаходиться 2 вуличних пожежних гідранти та 1 об’єктовий, що становить
10,3 % від загальної кількості. Потребують заміни 5 вказівників на пожежних
гідрантах, згідно норм Правил пожежної безпеки. Також потрібно почистити
зливи на всіх пожежних гідрантах та помалювати кришки пожежних
гідрантів червоним кольором-, відсутні кришки на стояках пожежних
гідрантів по вул. Визволення - Франка, вул. Руднєва, вул. К. Ольги, вул.
Соборна-Лисенка.
Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації
26.07.2018 року.
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Виходячи з вищенаведеного:
1. КП «Надвірнаводоканал» (В. Литвинюк) здійснити ремонт пожежних
гідрантів в м. Надвірна і привести їх в справний стан, провести заміну
вказівників на пожежні гідранти та чистку зливів пожежних гідрантів, а
також встановити кришки на стояки пожежних гідрантів по вул. Визволення
- Франка, вул. Руднєва, вул. К. Ольги, вул. Соборна-Лисенка.
2. Сільському голові с. Пасічна (В. Михайлюк) встановити вказівники
на пожежні гідранти в с. Пасічна.
3. Селищному та сільським головам встановити вказівники на
пожежних водоймах та забезпечити під’їзд до них з твердим покриттям на
відповідних територіях, утримувати їх у справному стані.
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4. Головному лікарю Надвірнянського будинку дитини (Г. Кузнецов;
привести у справний стан пожежне водоймище , яке знаходиться на територ
будинку дитини.
5. Генеральному директору ПрАТ «Серій-Ліс» (Ю. Рошко) провеет
відповідну роботу щодо ремонту пожежних гідрантів та пожежни
водоймищ на території підприємства.
6.
Директору
Прикарпатського
військового
ліцею-інтернат
(М. Мартинюк), головному лікарю центральної районної лікарі
(С. Ємельянчук), директору Надвірнянського коледжу НТУ (Р. Нагорниі
привести у справний стан водонапірні вежі на підвідомчих об’єктах.
7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконана
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця
Надвірнянський РВ Управління ДСНС України в області (А. Мочерняк).
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першої
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.
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