
ПАСПОРТ №1
СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ О ЗАХИСТУ, ЩО МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ДЛЯ 

УКРИТ І М УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОІ О КОЛЕДЖУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, 

БУДІВНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
назва _ Споруда подвійного призначення_______________________________________

(Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття): Споруда подвійного призначення та, або найпростіші укриття)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Місце знаходження м. Білгород-Дністровський, вул Першотравнева, 53 

(місто, район, вулиця, № будинку)

2. Кому належить державна форма власності. Білгород-Дністровський коледж
природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій.

(форма власності, найменування підприємства (установи, організації) - балансоутримувача)

3. Призначення споруди цивільного захисту у мирний час
Для господарських та побутових потреб
4. Дата прийняття в експлуатацію 1954 рік

(рік, місяць, число)
5. Обліковий номер захисної споруди -

(за наявності захисної споруди (сховища, протирадіаційного укриття);

6. Відомості про готовність
на 90% підготовлений, як захисна споруда цивільного захисту

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАННІ ДЛЯ 

УКРИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Місткість, осіб 140___ _____________ _________________________

2. Загальна площа, кв. м 260.2 _ _____ _____________________
3. Розташування споруди цивільного захисту: вбудовановано у двоповерхову будівлю
4. Кількість входів 2 _______
5. Кількість аварійних виходів 2 ___ _  __ _ __ ______________
6. Клас сховища (група укриття) _П
7. Наявність системи вентиляції _ є в наявності
8. Система опалення відсу ти я____________________________________________
9. Система енергопостачання є в наявності  
10. Система водопостачання є в наявності, центральний водопровід, ємність аварійних
резервуарів __________________________________________________________

(вид водопроводу, свердловина, ємність аварійних резервуарів)

11. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів
Локальна (герметична ємність для господарського та побутового водовідведення), санітарно- 
технічні прилади відсутні.



Загальна інформація про заклад освіти

Назва закладу освіти Білгород-Дністровський коледж природокористування,будівництва та 
комп'ютерних технологій
Юридична адреса закладу освіти м. Білгород-Дністровський, вуя Першотравнева, 53
ШБ керівника І Іона Леонід Ми новин
Контактний телефон керівника +38097733243 1____________________________________
Кількість працівників 112, із них педагогічних 50

1. Загальна інформація про заклад освіти
Назва закладу освіти Інформація про контингент

Контингент 
учнів/студентів 

станом на 
01.06.2022

Випуск 
учнів/студентів 

2022 року з 
зазначенням дати 

випуску

Плановий 
прийом 

2022 року

Денна 
форма

Заочна 
форма

Денна Заочна 
форма форма

Денна 
форма

Заочна 
форма

Білгород-Дністровський коледж 
природокористування.будівництва 
та комп’ютерних технологій

346 11 Січень- 5
13

Липень
-76

90 6

Назва закладу освіти Інформація про будівлі, які будуть використовуватись для 
організації освітнього процесу та проживання студентів з нового 

навчального року (ті, ідо мають захисні споруди, найпростіші 
укриття в будівлях або поблизу )

Білгород-Дністровський 
коледж 

природокористування,буд І 
ництва та комп’ютерних 

технологій

Адреса будівлі Назва 
будівлі

Площа, 
поверховість 

будівлі та 
фактична 
(реальна) 

потужність

Кількість 
працівників/студент 
ів, що перебувають 

в будівлі (в 
середньому за день)

м. Ь- 
Дністровський, 

вул. 
Першотравнева, 

_ 53____

Навчальн 
ий корпус

1826 м7 
Двоповерхо 

ва 
Потужність 

160

120

Директор коледж/5у^7
ч

Л.М.Попа

О


