Високобайрацький навчально-виховний комплес "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області


АКТ
приймання виконаних робіт з вогнезахисного оброблення
від «___» __________ 20__ р. № _______

Комісія у складі:
представника замовника робіт (голова комісії) 
	,
(посада, назва організації, прізвище, ім’я, по батькові)
представника виконавця робіт 
	 ,
(посада, назва організації, прізвище, ім’я, по батькові)
представника державного пожежного нагляду 
	,
(посада, назва підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові)

провела перевірку виконаних робіт з вогнезахисного оброблення та встановила: 


1. На об’єкті ____________________________________________________________________
(назва та адреса об’єкта)
_______________________________________________________________________________
у період з «___» ____________ 20___ р. по «___» ____________ 20__ р. виконано роботи з вогнезахисного оброблення ___________________________________________________
(назва оброблених матеріалів, конструкцій, виробів, електричних кабелів,
_____________________________________________________________________________
інженерного обладнання будинків і споруд, проходок та загальна площа їх оброблення)
способом _____________________________________________________________________
(спосіб вогнезахисного оброблення)
із застосуванням_______________________________________________________________,
(повна назва вогнезахисного засобу)
сертифікат відповідності _________________________ дійсний до «___» ________ 20___ р.
(серія та номер) 

2. Роботи виконувались __________________________________________________________
(назва та місцезнаходження суб’єкта господарювання — виконавця робіт)
_____________________________________________________________________________
ліцензія Держпожбезпеки _______________________ дійсна до «___» _________ 20___ р.,
(серія та номер)
згідно з Регламентом ___________________________________________________________
(назва, номер та дата реєстрації)
та проектом проведення робіт (ППР) _____________________________________________,
(шифр, дата та назва ППР)
розробленим _________________________________________________________________,
(назва та місцезнаходження суб’єкта господарювання, яким розроблено ППР)
ліцензія Держпожбезпеки _________________________ дійсна до «___» ________ 20___ р.,
(серія та номер)
експертний висновок на ППР видано органом держпожнагляду _______________________
______________________________________________________________________________
(назва підрозділу)
«___» __________ 20___ р. № __________.

3. Результати замірів товщини шару (глибини просочення) вогнезахисного засобу:
3.1. Для дерев’яних конструкцій (виробів):

№ з/п
Назва та розташування конструкції (виробу)
Товщина шару (глибина просочення) вогнезахисного засобу
Висновки 
(відповідає/не відповідає)


проектна (мм)
фактична (мм)

1
2
3
4
5











3.2. Для металевих та залізобетонних конструкцій:

№ з/п
Назва та розташування конструкцій
Зведена товщина металу конструкції (мм)
Нормована межа вогнестійкості конструкцій
Товщина шару вогнестійкості конструкції
Висновки (відповідає/не відповідає)




проектна (мм)
фактична (мм)

1
2
3
4
5
6
7















3.3. Для повітроводів:

№ з/п
Ділянка повітроводу, на якій проводились заміри
Нормована межа вогнестійкості (хв.)
Товщина шару вогнезахисного засобу
Висновки (відповідає/не відповідає)



проектна (мм)
фактична (мм)

1
2
3
4
5
6













3.4. Для кабелів:

№ з/п
Ділянка кабелю, на якій проводились заміри
Тип та марка кабелю
Товщина шару вогнезахисного засобу
Висновки
(відповідає/не відповідає)



проектна (мм)
фактична (мм)

1
2
3
4
5
6













Висновок комісії:

Роботи з вогнезахисного оброблення виконано у відповідності до вищезазначених ППР та Регламенту, порушень вимог нормативно-правових актів нормативно-технічної документації не встановлено.

Роботи вважаються прийнятими з «___» ___________ 20__ р.

Строк експлуатації вогнезахисту до «___» __________ 20__ р. 

Перелік документів, що додаються до цього акта: 
	копія Проекту проведення робіт з вогнезахисного оброблення та експертного висновку;

копії ліцензій на право виконання робіт з вогнезахисного оброблення;
копія сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб;
	акт визначення вологості деревини;

	акт визначення точки роси;

акт огляду прихованих робіт;
акт визначення опору ізоляції;
	копія протоколу лабораторних випробувань вогнезахисту. 


Представник замовника робіт          ____________                        	___________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
	М. П.

Представник виконавця робіт          ____________	___________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
	М. П.

Представник Держпожнагляду         ____________	___________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
	М. П.

