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Затверджена наказом МОЗ України
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АКТ № 48/33.1 
санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта 

м. Олександрія 
(населений пункт) 

28 серпня 2021 року

Мною (нами), Хільченко Людмилою Павлівною - заступником начальника управління - 
начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Олександрійського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, державним інспектором, Первак Мариною Василівною - головним 
спеціалістом відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Олександрійського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, державним інспектором _________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)

проведене обстеження об’єкта (найменування, адреса, відомча належність): 
Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В. О. Сухомлинського, 
проспект Будівельників, З 9-А, місто Олександрія, Кіровоградська область

прізвище, ім’я, по батькові керівника об’єкта: Литвин Анатолій Васильович

в присутності: Литвина Анатолія Васильовича - директора Олександрійського педагогічного 
фахового коледжу імені В. О. Сухомлинського ___________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)

з метою: позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі санітарно- 
епідеміологічного обстеження Олександрійського педагогічного фахового коледжу 
імені В. О. Сухомлинського з метою встановлення відповідності приміщень та обладнання 
вимогам санітарного законодавства; за заявою директора від 06.08.2021 № 56______________

(ціль перевірки)

ВСТАНОВЛЕНО: навчальний заклад розташований в типовій триповерховій цегляній 
будівлі. Територія закладу огороджена, озеленена, утримується в задовільному санітарному 
стані (покошена, прибрана). Під’їзні шляхи та пішохідні доріжки асфальтовані, всі оглядові 
водопровідно-каналізаційні колодязі закриті кришками.

На території закладу обладнані спортивні майданчики: футбольне поле, баскетбольний 
майданчик, спортивний майданчик, на якому розміщені бігові доріжки, турніки, вертикальні 
та горизонтальні сходи, бруси тощо. Обладнання пофарбоване, закріплене, знаходиться в 
задовільному стані.

Контейнерний майданчик для тимчасового зберігання твердих побутових відходів 
огороджений з трьох сторін, має навіс, тверде покриття, сміттєзбиральними контейнерами не 
обладнаний (відходи зберігаються на купі). Договір про надання послуг з збирання та 
вивезення твердих побутових відходів укладено ПП «Комфорт 02». На момент обстеження 
біля майданчика розташоване будівельне сміття (своєчасно не вивезене).
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Водопостачання централізоване від міських мереж водогону Дніпро-Кіровоград», 
водовідведення централізоване - міські каналізаційні мережі. Гаряче водопостачання за 
рахунок електричних бойлерів.

Опалення централізоване водяне від котельні КП «Теплокомуненерго >, додатково, в 
підвальному приміщенні будівлі, встановлене електричне обладнання для опалення закладу в 
нічний час, за необхідності.

Вентиляція: в кабінетах - природна за рахунок відкритих віконних фрамуг та дверей, 
штучна - за рахунок кондиціонера, який встановлений в приміщенні кабінету- інформатики 
№ 214, кабінети інформатики №303, 304 не обладнані кондиціонерами. Термометри для 
перевірки температури повітря в кабінетах є. Режим провітрювання дотримуються, фрамуги 
вільно відчиняються.

Освітлення: природне - бокове, лівостороннє; штучне освітлення здійснюється за 
рахунок люмінесцентних та енергозберігаючих ламп в системі загального освітлення 
навчальних аудиторій. При вибірковому огляді кабінетів всі світильники працюють.

Згідно до ліцензії заклад розрахований на 800 студентів. Станом на 28.08.2021 загальна 
кількість студентів становить близька 350.

Загальна кількість навчальних аудиторій та майстерень - 35.
Кількість працюючих: всього - 73 особи, з них педагогічних працівників - 36. Особисті 

медичні книжки працівників навчального закладу представлені, не всі працівники пройшли 
профілактичний медичний огляд у період дії карантину (підстава: підпункт 4 пункту 24 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»).

На першому поверсі будови розташовані: прохідна, кабінети адміністрації, тренажерна 
зала, спортивна зала з роздягалками та душовими, санітарний вузол для персоналу, 
медичний кабінет; на другому поверсі - навчальні аудиторії, кабінет психолога, актова зала, 
санітарні вузли для дівчат та юнаків; на третьому поверсі - лабораторії та навчальні 
аудиторії, підсобні приміщення для персоналу.

Навчальні кабінети обладнані столами та стільцями, стінками, шафами, книжковими 
полицями. У використанні 60 комп’ютерів, 7 ноутбуків, 20 принтерів. Обладнано три 
кабінети інформатики та лабораторія основ інформатики.

На момент обстеження в кабінетах №211,212, 319 частина навчальних меблів зі 
сколами.

Внутрішнє оздоблення кабінетів, лабораторій: стіни - оздоблені шпалерами (або 
пофарбовані водоемульсійною фарбою), стеля - плитка типу «ARMSTRONG» (або 
пофарбовані водоемульсійною фарбою), підлога покрита лінолеумом.

Стеля в кабінеті № 307 потребує поточного ремонту: після оштукатурювання не 
проведено фарбування.

У коридорах: стіни - на всю висоту оздоблені декоративною шпаклівкою та 
пофарбовані водоемульсійною фарбою, стеля - плитка типу «ARMSTRONG», підлога 
покрита лінолеумом; на сходових клітинах стіни - на всю висоту пофарбовані 
водоемульсійною фарбою, стеля - підвісна типу «ARMSTRONG», підлога - бетонована з 
вмістом мармурової крихти.

Внутрішнє оздоблення спортивної зали: стіни частково пофарбовані масляною фарбою, 
вище - стіни та стеля побілені крейдою, підлога дерев’яна пофарбована. Віконні блоки, 
електричні світильники оздоблені сітками, радіатори опалення закриті дерев’яними щитами. 
Вентиляція у приміщенні спортзали природна. На момент обстеження стіни та стеля 
потребують проведення ремонтних робіт: місцями злущилась фарба, наявні тріщини.

При спортивній залі обладнано дві роздягалки для дівчат та юнаків. Для зберігання 
^TT<mz гт^прплачені вілкоиті вішалки (крючки). Душові для дівчат та хлопців на дві душові
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Харчоблок не працює з березня 2020 року, розірваний договір з орендарем. Послугу із 
забезпечення харчування студентів (буфетна продукція та гаряче харчування) надавало 
ПП «Медведева» згідно договору оренди нерухомого майна. Набір приміщень харчоблоку: 
обідня зала на 70 посадкових місць, буфет, гарячий цех з мийним відділенням, виробничі 
цехи, складські та допоміжні приміщення. У вестибюлі перед обідньою залою встановлено 
4 рукомийники з підведеною холодною проточною водою, проточна гаряча вода не 
підведена, та 1 електрорушник. Питні фонтанчики відсутні, питний режим організований за 
рахунок кулерів з очищеною питною водою. Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний 
стан виробничих приміщень харчоблоку задовільний. Виробничим, технологічним та 
холодильним обладнанням харчоблок забезпечений в достатній кількості.

В приміщеннях учбового корпусу обладнано три санітарні вузли: санітарний вузол для 
персоналу на 1 рукомийник та 1 унітаз, розміщується на першому поверсі; санітарний вузол 
для дівчат на 2 рукомийники та 4 унітази, для юнаків - на 1 унітаз та 1 рукомийник, 
розмішені на другому поверсі, санітарні вузли обладнані дозаторами для рідкого мила та 
тримачами для паперових рушників.

Внутрішнє оздоблення санітарних вузлів відповідає їх функціональному призначенню: 
стіни - оздоблені кахлями, стеля - пластикова вагонка, підлога - керамічна плитка. 
Санітарно-гігієнічний стан санвузлів задовільний, санітарно-технічне обладнання справне. 
Прибиральний інвентар та ганчір’я для санітарних вузлів промарковане, зберігається окремо, 
впорядковано.

Прибиральним інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами 
заклад забезпечується вчасно та в достатній кількості. Приміщення учбового корпусу 
утримуються в задовільному санітарному стані.

Відповідно до пункту 8 статті 4 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» захід державного нагляду (контролю) 
здійснювався із використанням засобів відеофіксації.

Підписи:

Враховуючи вище викладене, на підставі Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р. та «Положення про 
державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»,

пропоную:
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання Виконавець
і 2 3 4

1. Провести ремонт стелі та стін спортивної зали, 
а також ремонт стелі в кабінеті № 307.
Підстава: стаття 20, 22 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення».

01.10.2021 Директор 
Литвин А. В.

2. Замінити пошкоджені навчальні меблі в кабінетах 
№ 211, 212, 319. Підстава: стаття 20, 22 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення».

31.08.2021 -//-



Акт складений в 2-х примірниках.

3. Вивезти побутові відходи, в тому числі і 
будівельне сміття (скло, цегляна крихта тощо) з 
території майданчика для тимчасового їх 
зберігання.
Підстава: пункт 2.1 розділу II Державних 
санітарних норм та правил утримання території 
населених міст, затверджених наказом МОЗ 
України від 17 березня 2011 року № 145.

31.08.2021 -//-

4. Інформувати Олександрійське управління
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області про виконання 
пропозицій відповідно вказаних термінів.

03.09.2021 -//-

Підпис перевіряючого: JI. Хільченко

М. Первак

З актом перевірки ознайомлений, 1 примірник акта одержав:

ЦШШПО/С
(дата отримання, посада, П.І.П., яка отримала акт обстеження)


