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в позовпй заявi мiстться власве ппсъмове
пiдтвердпкення Головного чправлiння про вiдсупliсть
iншого позовч (позовiв) до цього самого вiдповiдача з
тим самим пllедметом та з тих сдмих пiдстав.

позовна заhва
пр о з асmосу вапня з axod iB р eazy в анпя

ЗаКОН УlСраihи <Про ocHoBHi засади державног0 ЕагJIяду (контролю) у сферi
ГОСПОДаРСЬКОi Дiяльностi>> визначае правовi та оргшriзшriйнi засадЕ, ocHoBHi принципи i
ПОРЯДОК ЗДiЙСпення державног0 Еагляд. (коптроrпо) у оферi господарськоi дiяльностi,
ПОВЦОВФКенЕя оргшIiв державнопо нЕгJIяд/ (контроrпо) у сферi юсподарсъкоi дiяльностi,
ПОВЕОВФкенЕя оргшriв державною нЕlгJuIry (контроrпо), iх посадових осiб i правц
ОбОВ'ЯЗКИ та вiдповiдальнiсть суб'еlсгiв юсподарювання пiд час здiйснення державЕою
Еагляд/ (контролю).

ВiДrОСиrти, пов'язаЕi iз захистом населеЕня, територiй,о навкоlплшЕьог0 природ{оr0
СеРеДОilИЩа та маЙна вiд н4дзвичшiних ситуацiй, реаryваЕЕям IIа HIтlb фувrщiонувzlнням
еДrНОi Державноi системи цивiльною захисту, а також повнова)кеЕня органiв державноТ
ВЛаДr, Ради MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, оргшriв мiсцевого сtllvlовря,цувttння,
ПРаВа Та обов'язкЕ громадян Уrсраrни, iноземцiв та осiб без громадяЕства, пiдприемств,
УСТаIIОВ та оргшriзщiй незалежно вiд форми власностi вреrуJIьовуються Кодексом
цивi.тьного за}исту Укршни, вiдповiдно до Прикiнцевих та перехiднЕх положеЕь якоr0,
ОСтшrвЙ набирае .п.rнrrocTi з дня, ЕаступЕок) за днем його огryблirqувшlня, та вводиться в
дiю з 1 шлпня 2013 року.
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ВiдilовiДrо дО ч. ч. lo 2,3 ст. 64 КодексУ цttвiльноrо заrмсtу Украihи, ценцаltьниfi
оргаlI впtыiшоI вJIадп, лкий здiйснюе державнtrй нагляд I СфеРt TexHoTGHHo,i .ТВ
пЪ,хежсit hffiЁrut, уllUвновФкениfi ti|lгшriзовуваi* m цifiе- дФt'ffiil !lФФД
(КоШDолФ Wfiý rrrйrннл вимог знrйi" та iншriх афrЁfflвкфilр,авозttх ЁЁfti i fifitшt}
Ь"*пiо{ к н.пкэхпdf безпеки. rrпdльною заrrlсf,у l пiяfirЛrtffi йrpifiнФЁryi rlitЦкrогеfifrOt fa iiolcxndl безпекио цпrlЛЬною зilOlGtу йфifiнФ ftаil*
оltщ6.

Шен,iЁfifiЦиil орrаН виюнавчоI Ёrади, якиil ffiltпюt Нфt д (lcoH },У ýФФl
Ёхногеllнd tt hоrtежнЫ безпекil,

tфrrmрiшrьilпr орtшiв вхомБ: оргашt деркавноrо НагJrrду у сферl пФftФftнок' tlагляду;

фаrrttдерltаttlою наг:шду у сфеil цивiпЬноrо заrrltсrу l теrногенноi безtlеки; пiДРоцlЛН
шбеttlечеfi н' ts iншl еtруtсгl,рнi пiдроздiлп.

fly"кг 1 ст. 68 Коi.*ii цнвiлЪноm зФшсгу YKpaTHtt визНачае, Що посцдовl Oýобfi

цеЕтрального оргilrу виrонавчоi владlt, який цiйсНюе державпий НаглЯД У СфеРl

техногенноi та пожежноt безпеки, у разl порушення впмог зеконодавства 3 питань
техногенноi та пожепсноi безпекп, у топrу числi Еевиконання ix законних вимоц
зобов' язапi застосовуватп санкцii', визначенi законом.

Вiдповiдно до ч. 7 ct.7 ЗУ кПро ocHoBHi засади державною ЕitгJIяду (контролЮ) У
сферi господарськоi дiяльностЬ на пiдставi акга" скJIадеЕого за резулътатаI\dи зДiЙСнеННя

зrtходу, в ходi якогс виявлеЕо порушеЕIIя вимог законодавства, оргЕlн держаВНОЮ наШЯДУ
(контролю) за наявностi пiдстав дJIя повною або частковою зупиненЕя виробнИЦТВа
(вигvговлення), реаlriзшlii проryкцii, виконання робiт, Еад€шня посJгуг зВерга€тьСя У
порядку та строки, встановленi зшсоном. з вiдповiдним позовом до адмiнiСтратиВIIОГО
qцу. У разi необхiдностi вжиття iнших зосодiв реаграння орган держrIвною нагJuIДУ

(контро.гпо) прсrгягом п'яти робочих днiв з дЕя зЕtвершення здiйснення зa>(оду дерЖ:внОГО
нагJIяду (контролю) складае припис, розпорядження, iнший розпорядчий документ ЩоДо

усунення пор)rшень, виявлених пiд час здiйснення з€lходу, а у випадкЕlх, передбачених
закоцом, також звергаеться у порядку та строки, встановленi законом, До
адмiнigтративногo суry з позовом щодо пiлгвердження обцрунтованостi вжиття до
суб'екга господарюванЕя за<одiв реаryвання, передбачених вiдповiдним розпорядчим
докумеЕтом.

Вiдповiдно до п. 1 Полопсення <Про Головне управлiння Щержавноi служби
УкраiЪи з Еадзвичйпих сиryшй у м. КиевЬ> (дапi - Головне управлiння), зrгвердженого
нак.tзом ДСНС УкраiЪи вiд 04.02.20|З Ns 3 (у редакцii наказу ДСНС УкраiЪи вiд
tЗ.IZ.201,9 Ns 711), Головrrе управлiння € територiальним органом ,Щержавноi служби
Украiни з надзвичайних ситуацiй у м. Киевi, yповноваженим на забезпечення
реалiзацii державноi полiтики y сферах цивiльною зtlхисту, захисту населення i
територiй вiд надзвичайних сиryшдiй та запобiгання iх виIIикненню, лiквiдацii
н4дзвичайних ситуацiй, ря_ryвальпоi спрази, гасiння пожеж, поrкеясноi та техногенноi
безпеки, дiяльностi аварiйно-рячвапьнlтх служб.

Згiдно з ст. 66 Кодексу цивiльного зФмсту УкраiЪи, центраJIьний оргшr виконавчоi
влади, який здiйснюе державний нагляд у сферi техногенноi та пожежноТ безпеки,
здiйснюeДepжaвнийнагляД(кoнтpoпь)шляxoмпpoBeдeEня
перевiрок вiдповiдно до зttкону.

Вiдповiдно до Кодексу цивiльною зilшсту УкраТни, Закону Украihи <Про ocHoBHi
засади держtlвною нtlгjlяду (контролю) у сферi юсподарськоi дiяльностi>>, Положення про
Головне управлiння ,Щержавноi спужби Украiни з Еадзвичйних сиryачiй у м. Киевi,
затвердженого Haкajtoм ДСНС Украiни вiд 04.02.2013 IЬЗ та наказiв ,ЩержавноТ
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регулягорно|f сдужби УкраIни вiд l6.tI.2020 mg t14 кПр загверджеrrня Плаttу здiilqrеннr

ffмплекснпr шrодiв дЁрrкsвногo паглrдr (контропоJ-пв 202i РiЮ, ЩС$С VКГi$И 9i1
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-iii"' 
",еЪ#Ы"йй 

Б й;Б;;#-ьiй rЙвIlit ta lririm*- шrояig t*РýLцOлt
rrlдfpltм,dl tллилtпкlв ttодgгкiв ,ч r.J'ЙiдirЁ".",ir qццрд!ьi ёЁИЩйапих fiЁ rшй!,rа*нr

ьпнйкн"ннrо l пошrЬ-"flЬ корона 
"йБоТ*rо|обп 

tсочtп_tlз.l Тl*нПм уПршВлiшнlм

ffi:l;trнЧ,lжш;жжjт;кkжйЬ tini,fl"i# fi iýl
лL30). *д длдi t_"" o"d.'*o 

НшсазУ ль з0 вilдано поьlдомлення ьlд lo.Ol.tбtl fitzздt tt доручено

пр**i.Й*Т,rЙБЙ nepeBiptcy прuмtЙЬiБ it"Й1:1ь,цgro пtлfrgвi;зтва týep_1,s!gbqп!"

Бil"li,ii;а;* -ВЪЙiО.ri.иП р""ок,1 ),й е8,Ц_Рj 0Sý,!?$4, u4оdо ffiёFrcанtlл

cy1'acпott юспdарюваннл Blмor iаt<оноdавсmва ) 'сфri!рi :пежоёенноt йа пФесеноI

безпекll - ^^ ^^-. tл о.-o,"o[jb 
ilhmaBi пакоrУ лЪ з0, видано llосвiдченttt ьh l2.a2,202l llb 8l4

ilа ilDоведепня пер."iрй прtмiщеннl kп. <Бессарабськиil лрttноо, розтаlttqзаноп6

;;;;Ъ;й;Ъ;;";рй;i* плойu" 2 у шевченкiвсьlому ршtонi м, киева,
"^IIереё пruол*л, зdiйсiення перевiркu dерэсавнtutлu lHcheKпopalltu

наdано/преО'явлено посвidчення на провеОiння- перевiрiu вid 12,02,202l tф 814

mа слуэlсбовi посвidчення, якi засвidчwmь осiб перевiряючtм.

Копiю посвidчення оmрuл4ала BidпoBidallbHa особа КП кБессарабськuй рuною), про

що зроблено вidповiОну BidMimtgl в посвidченнt ry!14,
, - 

ВiдrrОвiднО до .rч"r""и t0 стаГгi 4 ЗшсоНу Украlни кПро ocHoBHi засади державною

нагJIядУ (контролю) у сферi юсподарськоi дiя_льностi> посадовi особи оргшу держ€lвного

"-пф'(контролЮ1 
a **a з'яс5rваrrнЯ обставин, якi мшоть значеЕня дJUI повIIоти

проведеЕня заходу, здiйснюють у межФt повноважень, передбачеЕих закоцом, огJIяд

територЙ абО пt*rЦ."", якi використовуються для проваджеIIЕя господарськоi

дйп""о.ri, а тшсоi буль-яких документiв tIи предметiв, якщо це перодбачено зtкоЕом,

IIiд час здiйснення перевiрки встановJIено, що об'еrсг перевiрки - примiщення

КП <<Бессарабський риною> експлуату€ться з порушенням правил та норм пожежноi
цпгдчrrrti бдлrrаrеrr_ qlci ,кпттю та здоров'ю людей, а саме

Поряд
ковии
номер

Вrfiоги

Опис факги.Шrх обсrавrлr та вiдlовiд*rх доказЬ (гrrrъMoBlor, речовщ елекгроннж або

irпшrх), що пiдгверflдують нашlriстъ порушеlлrя вимог захOнqдавстза

Ризик
наст:lння

поруrrено, iз
зазнаrrенням

вiдlовiдпlх стаrей
(абзацiв, rrуrлrгiв,

uлмmпrп'l

rcлiдлЬ Bip

дiя.lьностi

1.

Роцiл II, пункг
5

<<Правила

пох<ежrrоi
безпеюл в

УкрайЬ (далi-
ппБу)

на пiдIФи€Мствi, на доповнення до схематичног.o Епану евакуацiТ не

розроФliна та не затвермена керiвнrшсом iнструкчiя, що в_изначае дii

"йо"ч"у щодо забезпечення безпечноi та швидсоi евакуацii ;цодей за

"йrо ". рцше одноI0 рл}у на пiвроку мають проводптися rrрактrrчнi

треtIуванЕя Bcix задiяккх праuЪникiв

покежа

2,

Роцiл IIпуtпп
8IIIБу

,Ф^riщеrшя не забезпеченi вiдповiдппrи знакам}1 безпеки, 3наки

безепеко, tx KbKicTb,a також мiсцд Тх встановJIення повrптнi вiдповiдати

ДСТУ ISO 6309:2007, IDT кПротrrпожеrкшй зш<ист, Знаки б":1т_,, Форма

; юлi(ISо 6з09:1987, IDT )та госТ |2.4.026-,76 кССБТ. Цвета

пожФкl

пожежа
з.

Роздiл II, пунlо
10

ппБу

працiвнlлtи охорони не мЕtють clmcкy посадовID( осiб об'еrса iз

abruraror*, rx Miclb проживання, сrrужбовtо<, домашнiх (мобiльнж)

телефонЬ

4,
роздй II, п.10.

пIБу
покежа



режиму, оmя.ry т€рrюрii i прrоriщень, порядок лiй в разi виявпення
rхжежi, сrраIцоваIil, снýтем прогIfflu;!пloто зsхfi{rr, r так)ж уiaзЕIr,
rпо l посадовж осiб о6'екта Mde фrтп- вк:rпканий у нiчниfi час у разi
пmэri

}.

rФlПrПом пiлrrрllttИЬа не визначен6'з]rэцiальнi''МrФr Д, ЦурШfr, ltl
кшGrlдло позначtrтl dдповйншl frfril або ffi;с*, l Micй i
lgtaнoEтtotoтb vnнv бо попiльниlпо 

' 
пЁ|irоБlfir нttсdrлlr

,t

Ёtrё,td

с.
р{frrv
fi.r.tt.

fimвl lогнеrаснtffll lэ макугь оfifiЁffi*
пDtйнrmю на o6'eKtl сIсrемою KyMcDdill.

(lfiшfifi Т коrtёрfi tr rrоiЁ'iЁ

,,

рфsrШ,
nлtttf.4
tfrtвy

эrвцричrri Kaф.rtt,, Tr lrженерiiё Йфfiiаmfi. WOПqеiФ ýЁltr
оmрошцва.тIьнi юшцукчiI з HopMtrHfit t aont rбmccTiйRoGtl 

'arф:сi шЙежнi перппifrп черз эrпаif,l iiTBopn, a ft trфЕз спrйirЛmi
фоrодФ клас rогttестiйюстl якж M*'Ъnrr не ttctltfrlil fllж nopйfiiiiifi
Йас вогяесtlМ цiеI оtородlсуваlrьfrfi''mстрgffil ft$ прmшirокЁ*НШ
ttep€iltкom зs {вЁвtдми Е (пок8нtп lтраrи чrлtспilчl*}:1а I (поlфпrП
lповтli tепло lmlповаlrьноlсrшомокяосd) "]-:{"_j:,'

rtmterit

t.

RцлlrlV,
пrfrf l.t
ппву

сксlиуmачiя eJtэmpqycвrФDoK tte вiдповiдде вrпrоrаrr ПУЕ, ПраrfrП
tехнiчпоi експц}rгвчil елеrцо5сlшrошк зtlожипfiil, Правш базпсqшI
еiспл9ffiпll елеftтоryстrноfr ot ctm*lrBпrb

поi(еr€,

9.

Ропцt' lV,
пушrт t.6
ппБу

t'цнiпня, dдt рr€ш, tr оНfiшваtшl пlш lшоi0дli l ftафлtl l
прпriщешrях не иiilсtf,оегься за допомоюю опреtування, зварюваНtlr,
паяння або запrскачiв

пo)кеrl(а

10.
Роздй IЧ

rrчшст 1,8IIIБУ
в rrрпriщеннях допускаетьсl сксшryатаuiя тимчасовш( дiльниrр
е.пеrсmомеоежi

пол(ех(a

11.

Роцiл tVгrуrкг
1.1в

шIБу

догryскаеться засmсування саморобюпс подовжувачiв, якi не вiдповiдають
вимога}l ПУЕ, що пред'яшrлоться до переносню( (пересувнrпк)
епектDопDоводок

пожежа

t2,
Роздiл IVгrуrлкт

1.12IшБу не наданi акти цроведешr,I црID(ованLD( епеIffромоЕтаrкнюr робiт пожежа

1з.

Роцiл IV,
пу*сг 1.15

ппБу

апарати вiдклпочення (вимикачi) дIя загальною вiдкJIючешш cltлoBlil( та
освiтrповапьнж мерФк скJIадськю( приrrriщень та iншю< пiдсобнш<
пршrriщеrъ з пожеrrсонебезпечними зонами будь-яrою кJIасу встаношrенi в
севедпri вказаню( пршriшень

пожежа

14.

Роцiл IЧ
прпкт 1.15

пIБу

спiльнi апарати вiдкlпочення (вrпrшсачi) не розташовапi в ящикil( з
неrорючю( матtрiалiв або в нiшах, якi не мають пристосрання дIя
rшомбуваlrrrя та замикання на замок

пожежа

15,

Роцiл IV,
пуtло 1.16

пIБу

елеюрощити та груповi електропптгки не оснащенi схемою пiдклтпочення
споживачiв з пояснюваJIьними написа}dи i вказаtлшrr зЕачеЕItям
номiнаьною струму апарата з8хисту (шtавrсоi вставки)

пожоl(а

16

Ротiл IЧ
пуtпсг 1.18

пtБу

догIускасться використання в црпriщенrri пiдвалу cBiTnllbHиKiB без
зшO{сною суцirьноrо сшrа (ковпакiв) пожеr(а

L7.

роздiл IV п.
1.12.IшБу

провод{ якi прокладенi прlа<овано пiд юрючою основою в офiснlп<
пршr,riщенrrях не iзольованi вiд юрючю( основ (конструкцiй) сучiльнп,r
шаром неюрючог0 матерiа.lгу, що пiдгверджуеться актом проведення
прrцоваrпок робiт

пожежа

18.
роздiл III, глава
2. п.2.З7IIПБУ Щверi сходовrоt ruriToK неоснадепi цристроями дIя самозачинення пожежа

19.

Роцiл III, п. п.
2.23.,2,37,

ппБу

,Щоrryскаеться знiмання лверей пiдваьною пршliщення, якi споlцпають
сходову кпiтину з першим поверхом пожежа

2о.
РоздiлV п. 3.6.

ппБу
прп.riщешrя не забезпечено нормативною кiльrlстю первинних засобiв
похеrкогасiння (вогнегасншсами): пожежа

2L.

Роздiл V п.
1.4.пIБу

не проведено вимiрюмшrя зЕачешuI електршцrоr0 опору iзоляцii мiлс
елекгршшо-не з'€днанишtи струlrопровiдншrrи частинами ППКП, а також
мiж Hmrrн i йоm юрrryсом на вiдповiднiсть вимогам технiчнrл< ploB на цей
приJIад. (вшriрюваrпrя повинно проводrгись не менше 1 разу на 3 рокф
вiдповiдно дБн В.2.5-5 6

пФкежа

22.

Роздiл III
п,2.3.,

роздiл I п. 4
шIБу

електрощптOзд з 11iлвапi не вiдокремлена Iротипохеrй(ними перешкOдами,
в порушенIrя,ЩН В. 1. 1 -7

пожФI(a



23,

PoqдlrVltytfi
1.2IшБу

. ,. ,!*iа.il]r*]:,_,

пожФка

la.

мfrll V ll l;ll
пtfrt

hur(erf,c

1ь,

оздiЛYt }JИва @ сйttиim,fiфý,t*tffЁjfrftilfо
tМdмcf iпюпЬ GисlGмшltl поlкежогаоlt{ýl)

firЁfi

пtжеril

26,

РоцlлYI rлавд
4, fi.4.10.
Пра!Иr
hоri(ФшоI
безпеюr на

Dинкаl, Уlкпаiня

.*. :;-

ФttiаirП t tФгЬеrьНlil змi фзrrilпуr<rrьс, ilк, що rtePerfllФдltBe BiльHlfr

евакуаtritлолеil
rtоr(ежа

27.

ППБУ Роцiл
VI глава 4, п.

4.10.;
Правrша

пох<е;кноI
безпеrсл на

рЕIrtах УкраШи
ооздiл IV. п.3

пожежа

28.

ППБУ Роцiл
VI глаза 4, п.

4.10.;
Правила

поrкел<ноI
безпеrсl на

ршil<ахУкраtни
оозлiл IV. п.4

mргЬельнi прпriщення (кiоски) опорядження cTiH та стелi з вIщIд{и
,.Iокil}ника}lи пожехсноi небезпеки

пожежа

29,

роцiл III,п.
2.23.IшБу

допускаеться облrдцовання cTiH на IIIJIяхах евакуацii (3 поверх
qдIr{iHicTpaTIBHi прш.riщення, сходовi клiтини, в закпада( громадською
харчуваIшя з цiдвальному поверсi) будьельнlrrrtи матерiшlами з вицIими
пок&rникаI\dи пожежноi небезпеки

пожежа

з0.
роздiл III, п.2.5.

пIБу
дерев'янi елементи покрiвлi не обробленi засобами вогнезакисту пожока

з1.

роздiл [II п.
2.2з,
ппБу

не пiдвrщено кJIас вогнестiйttостi Еес)вш( та оюродкувшIьнID( метаJIевш(

конструщiй i максrпrаьне значеЕня груIш поширення вогню по цID(

констDукцiл( покоiвлi вiшrовiдно до п. 5.3 таб. l ДЕН B.1.1-7
пожФl(а

з2.

роздiл IП | дерев'янi сходи лiвоi сходовоТ к.пiтини не вrдсонанi з кJIасом вогнестifuостi
п.2,23, | К ОО МО в порушеЕня ШН B.1.1-7
ппБу l

пожежа

зз.

розлiл III
п.2.2З.
ппБу

метапевi сходи в приrrriщеrпrлr зашlадiв громадськок) харчуваr*rя, якi

розтirшованi в пiдвшtьшоr прrпriщеннях не викопанi з кпасом
вогнестйкостi R б0 М0 в порушення JIБН B.1.1-7

пожежа

з4.

роздiл III п.
2.2З.; роздiл V

п. 1.2.
ппБу

коридор поверхЬ не обладнанi системою дшовид.шеЕня пожеr{а

з5.

роздiл III
п.п.2.Зl.,2.32;

пIБу

евакуачiйнi вш(оди не позначенi свiтловlдrли покшкчиками кВI,DilЩ> та не

пiдlслпоченi до дкерела живлення аварilfuого (евакуаuiйноrо) освiтлеIшя в

счпеDеч JБн B.1.1-7
пожех(а

з6.
розлiл III п.

2.з..2.2з
ди заповнення прорiзiв у протипожежнш( перешкодil( не засюсованi
гтпотшожежнi пвепi електDоIIштовIID( комrrресоDноi', веmшяцiйноi,

пожФl(а



IпБу

l?.
Dсiшm п.
).r1.illffM

irrl ltur€rФ

,t.
роdtrlПlй п.- 

,.21.lJr.. fifrtr

Е Тюннюк сгвфG Эюдовж шllrп Нэ rcрдýшэпl фр*утl лlu
,шfпrlltдд,rешrя заппьпою шrощею Ё rGfiшЁ 1,2 t, a пtршuсml Шfi
B.t.1.7

ttirkЁrк

,9.
porflullll

il.2.rr. ffrtBy
Часtffна BiroH cxo,1tdil*fi futimK не oФtЦlfiltl lфПёфШtrr Дй Н tt,fiПЁПШi

,:* i --ni-l' 
li::

lio)ket8

б.
шдEilll

п. 1,rr. rnfry ' 
зtмадЬ громалсьtсfiri харчуванн,r, rrr prrriltЩ{t l ЁltrЪttфlу tЬ!фl

вlлсrrпri лэугi eBarcBriiйri вЫоди в поfitдitfrýi flBH Ё,1,1.?l. , :а .,, -..:..
llо'Rёr(Ё

41.
фrлrffi

п.2.2l.ttпБу
t nlrьtJtbнoto rрп*lпiеtlня (де рзfiпiСШfi ýtrцц}. Цicугнl еваýЁШill|t
вшrбffi безпосеоелпrо пазовнi в поочшсffli ItsН B.I.1.7l ilt tfi{

12.
рзйПl

п.2.2З.IfrlВУ
iiolkфkri

43.

рциY
il. 1.2. ппБу

3 пiдра.lrьпrя rprttrriщeпb (п заtпiдЁr громадськопо хар{)лашil, сftладськПх
lDrrmiцепь пiдЕ&Iry) пе lЕрсдбшено пpillycobe irцarreilHl диltiу, i
lloDylпeilll, ДЁt{ B.2.!.5oi

похеtЁ

14.
рOцlrV

п. 1.2. tltlБY
бяlgл, пе облаДtlвна спФеitоlо оповiщеrrп фо ilOOterry Ts УЦравлiнш,
Gвакчrовапнпl rполей. в пооt'lшення rБн В.2.5-56

пФt(er€

45,
роцiл IlI,

п.2.3IIIIБУ
Й пiдrверлкекl наявrriсть таlабо справнiсть емlсуацilhого освitлеННl
шIяхiв oBaKraцii

пФGжа

46.

роздiл Il п. 2l.,
22.IпБу

Здiйснено тtхнiчне переоснащення прш,riщеIъ булiвлi, а таlФж

реюнструкчiя без розробки на це проекгноi докумежацii, яка повинна
буги затверлlкеЕа у встаЕовленому поряд(у, що в свою черry зюrхryе

рЬень поrкежноi безпеки, встаношrенлй законодавством, яке було чrштне на
момент початкч викоDистання об'еlста

пожока

47.
роздiл IIIп.
2.з7. tIIБу

пulл(и еваryачii в прlлuiщешrлr будiвлi захаращенi магерiа.тlьнlпли

цiнностпrrи
пожежа

48.

роздiл Уп.2.2.
ппБу

не наданi пiдтверджуючi доryменти, щодо технiчною обс.тгуювування
iон!,ючлпк пожежню( кран-комЕяекгЪ, та пэревiркrr ix на праrrездатцiсть
IIIJIл(оM rryску водп з реестрачiею результатЬ у журншli обJIiху тtхнiчного
обс_тrчтовчвання

пох(ока

49.

роздiл IIIп. 2.8.
пIБу

KoMicicro тOсподарчою оргаЕу не здiйсrпоегься перевiрка стаЕу
вогнезахисного покриву зi ск.паданняrr акry перевiрки техпiчноrc стану
вогнезa>(исЕоm пок)ивч (поосочення)

пожежа

50.
розлiл Illп.2.7

ппБу
наказом не rФизначено посадову особу, вiдповiдальну за угримання
вогнезa)шсноп) покриву

по}кФl(а

51.
роздiл III п.
2.37. IшБу

в об'емi сходовID( клiтшr шlаштованi rrршiщешrя (кiоски, rrршr,riщекня
охоDона mщо) пожФt(а

s2.

роздiл II п.
2.22. IпIБу

в примlщеЕнr закJIа.ry громадсьIоп) харrrуванюI влаIптOмно пlч на д)овах
яка не вiдокремлена вiд irrшш< приr.riщеrь цротипо}(ежними переюродкам
пеDшою тшry та пеDекDrттям пеDшого тиIIч в поDуIпеЕня IБНВ,2.2-2з

пожежа

5з.
роцiл V

п. 1.2.IШБУ

дIя гасiння пожеж тrрп заюряr*ri жиру в зонil( з цrхонним обладнанняtr,t
(плитк; сковородщ вертшсальнi, K5rToBi, системи витяжноi веrпиляфi, печi
на дровах), в закJIадах Фомадськоm харчувакrя на першому поверсi та
пuралi не обладнанi мощrльнi системи локаJIьного поlксrкогасiння,
спецiалiзованi шIя такого вцду заюDань. в поDуIпенЕя ДБН В.2.5-56:

пожежа

54.

роцiл III п.2.23
пIБу

2та3 поверхи подiленi MilK собою перегородка}rщ що з кожноm поверху
не передбачено лруплй евакуацiйrшй впкiд в пор5пuенi ШН В.1.1-7 пожежа

55.
роздйIVп. 1.1

пIБу
не проведено розрахунки допустимою струмовою наваЕта)кення
електDиIIнш( меDеж

пожех(а

56.
роздiл IV п.
1.18.IIIIБу

,Щоrryскаеться скпад/вання горючш( матерiалЬ на вiдстанi менше 1 метру
вiд елеIсгDоустаткування та пiд електрощи:гами

пожежа

57.

розлй lIIп.2.З7
ппБу

на шллrу евакуацii (в заклцi громцського харчrваIilrя на першому
поверсi, в магазtдri Бiлла) влаштовано розryвнi дверi, якi перешкод)<ають
вlпьнш еккчашr лодеи

пожежа

58.
роцiл III, п.

2.37. гмrкг 22
у дрерю( сходових клiпдr не застосовуеться загарmване або армоване скJIо,
шо не лае скалок пDи ойнчваннi. в поDчIпення лБн В.2,2-9

пожежа



роцtлуll
ппБу

tt.
ptldrr'lilfr;

1.&,
rrffi

пожежа

Ё0,

Duдdrlrчшrа
t. n.t.atllttBY

riцпti-И зшпст буйлl Ti зовнirппjl 
'cfiilolot 

,lд tраufi попшшВ
блrсrшпr i вторlпппr ti rrрошiв. h Еpсrфry ffiИш lппOfiуппil
dдповiдно до iшrm ДЕТУ Б В.2.1.3l:2Шt dшщrЕfir обла,iншп
бyltrrftli i спопчл. Улаffi!вання ft искffЁ fйllgl} tУilllшг- l фошиrr,. -, ..,,

Ёl,
рФл ЦIfi.2.3l

2.1tfirty
fieпit}rrri повimопооюпп вентшrцifiпп эtlвtэп r пlдЁаrd пе lшoнdftl 

';i;t"-;,r"r-й;; ййвстiйlостi ltдrшtдно illмЁr fi.?.l1.9 : i.7.tt,l' tfrrJfterl(a

6r.

рцl4Цlfi.?.З,
2.4 пfiЁу lfthtежа

бз.

рцIjrIП,
п.2.2l,
ппБу

за наmюеl flqлеl r tрrпrlценнях, fiept ЭШфflШfiшок вt,яод}l

заifirкшоrъс, пl замки, i не ili внутрlrшi запорrt, rttl dдриьаtfuOt
зссшшmrпбез tлl(яa

fЬжеr(а

64.

РИИ tП, п.
2.9, пrБу

дrl Йtr rtРlмlщэнь сf,Jllдýькопo tDrBýшreЁH, не вrзпасецi tаtеюр_il лщо&
Ьlфrэпоiежноt tв пожежноi небсrпекп вiдrовЦно до впмоt ДСtУ Р
B,1,1'3o:zotб кВвнаqеЕвя кагеюрiй прпrlщеlц Фдlп|кiв та зовнiшtllt

установок за вибухопоlеlfiою ta поr(ежною небезпекою>l, а тшож K.ltac

iоrш згiдно з кПравшrами булови електроустановок. Елекгроо&tаШання
спецiальнrл* установок)) (дшri - НПАОП 40.1-1.32-0t), якi необхiдно
позначати па вхiднrок двеDrD( до гrримiщешrя

поr(ежа

65.
роздiл III, п.
2.зз. ппБу

не вIвначено розрахунковий час eBalcyauiT rподей у разi поlкежi вiдповiдно

до ГОСТ 1 2. 1.004-9 l <<Поrкарнм безопасность. Общде gрфqцqшд}_ пожока

66.

роздiл Ч
п.3.10.
ппБу

перноснi вогнегасники не розмiщенi шrrлrом навiшуваrпrя на вертиrвльнi
юнсгрукчiТ па висотi не бiльше 1,5 м вiд рЬпя пiдlогл до Еюкньоr0 торця

вопIегасЕика i на вiдстанi вiд дверей, достатнiй дtя'ii повноm вiдчrпrення
пол(оt{а

67.

роцiл Y п.2.2.,
пlп.4.IIпБУ

не Bci по:кежнi IшоскоскIIадальнi рукави не скпаденi в "гармоtшсу" або

пошiйку скатку, не цриедЕаIшй до крана та ствола i не рiлше одног0 разу
на шiстъ мiсяl\iв не пеDек&ктеваrтлй наново

пожежа

68.

роздiл У,п.2.2.,
п/п.7.tШБУ

нв дверцята шаф, в якж знa:(одяться вогнегасIшш, вiдсутнl вцповцнt
покФкчЕкfi за ,ЩСТУ ISO бЗ09:2007 "Протlшожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та lсолiр" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026"lб
"ССБТ. lIBeTa сигнальные и знакЕ безопасности"

пожежа

69.

роцйЧ п.2.
гш.9

пIБу

бiля Micщ розташування пожежЕш( гiлрангiв IIе BcTaHoBJIeHi покаrкчики
(об'смнi зi 

-свiтшtiнrпом 
або гшоскi ii застосуванням свiтловiдбшню<

поrgи:гтЬ) з нанесеними на нш: лiтершшrл iндексом III, щфровшли
значеннями вйстанi в метрш( вiд покажчшса до гiдраIпа, внугрiшlъого
дiацета трубопроволу в мtпiметра:<, зазначенням ви,ry водопровiдноi
меоежi (тчпиtсова чи кiльuева)

пожежа

70.
роздй II, п.З
. ппБу

На об'есгi вiдповiдюrм документом (наказом, iHcTpylclieo mщо) не
всганоменrй прOтипох(еr(нrй рех<им, л<rdi вкrпочае:

- порядок уrримання шллriв евакуацii;
- визначення спецiальrrrrх йсць для к5рiння;
- порядок застосування вiдкрлпого вогню;
- пор8док вш<ористаr+rя побугових нагрЬальlrих прилдлiп;
- порядокпровценнятишIасовихпоlкеrконебезпе.ллахробiт;
- мiсц NIя зберiгаlrrrя i допустлму кiлькiсть сировини,

напЬфабрш<атiв та rumвоi продкцii, що мФкуть одночасно
знаходитися у примiщеннях i на терrrорii;

- порддок прибираrrня горючою rилу й вiдlrодiв, зберiгання
промаоIеного mецодtrу та гаrrчiр'6 оIIшцення елемеrrгiв
веrrплля{iйних 0{стем вiд юрю.л,tх вiдклцень;

- порцдок вiдкJIючення вiд Mepor<i електро)rc{влеrmя обла,щlання та
веrтпаляliiiних спегем у разi пох<ел<i;

- порядок огляýr й за.тцrешrя примiщень пiсля закirrчеrшя роботrr;
- порддок проходх<eння посцовими особаrлл нaвчання й пepeBiptcl

знань з питalнь пожеlсlоi безпеки, а такох( провqдення з

працЬншtами протипох(е)tших iнструкгажiв та занять з по)t(ежно-

технi.дrоrо MiHiMyMy з призначенням вiдповИальнtлс за ix

пожежа



8

lfiffnU$,

?l.
рцlлIl, п. 5

ftпБу
fiояtЕllrs

12.

*КtlЗУi,стrгя
Xl, часtrша

rtеРша, п. 3, В;
rrtt,ро!дlл lll,
п. 2. абзац 3.9

не розроФlеrю оргшlшцlfiно-рзпоРrдrоri дрryмейlв tЦqдо забезпеqаilrя

теjюгЬноt бейшr та не фганlзоrано Harrraшfi праrфнш<tв дlrм 
'нцзвtltlаftfir сFrуацlm

Нцзви
'qйна,
Фfгуацl

t

7з, КId3Yст. а0

керьй склад що вiдповiдае за сгilн цlвiльною захисту та техногtнноI

безпеки не пройлrrrов нilвttання з питань r{ивiльного за]мсту
Нцзви
чайна

скryацi
я

74. КЦЗY ст.20

црlаlliпцццg об'сrrга не забезпеченi засобами iндлвiдуапьнопо з:Dмсry,

органь дихання вiд зброi масовоm зншцення з розраryIilry 1

фьтрувальний прmигаз та 1 респiратор на одну особу та додатIФво ра
вiдссrгки загаьноi кiлькостi прil$оючого персоналу.

Нцзви
чайна

сrryацi
я

75.

п.1 ст,53
Кодекс

tшлвiльного
зilшсту
YKpaiIлr

п.4.4.1ПГБ

Бyrliвм не обладнана автоматиюваною систеr.!ою ранньоm вця9лення

загрози виникнення нялзвичай{ю( с1aryацiй та оповiщення населення у
разi lx виникнення в порушення ДБн В.2.5-76:2о14 <rдвтоматизованi

е{стеми ранньоп) виявлення загрози винекнення надзвичйних сшryацiй та

оповiщенrrя населення>).

Нцзви
чйна

сlтryацi
я

На пidсmавi п, 22 сfп. 67 KodeKcy Ituвiльноzо зсlхuслfлу YKpatHu depucaBHtlM

iHcпekmopotvt провеdено фоmозйолrtt<у, як dопомiсrcнuй засiб dоlЕменttування
правопорwень у сферi mexшole*Hot mа поilсеэюноi безпекu. Фоmоmаблullя мiсmumьСЯ В

dоdаmкаlс.
Вiдповiдно до ч. б ст.'7 Заlсону Украihи (Про ocHoBIIi засади держzlвною ЕагляД/

(контроrпо) у сферi roсподарськоi дiяпьностil) за результаIами здiйснення плановою абО

позапланового заходу посадова особа оргш{у державног0 ЕагJIя.цу (контролю), У раЗi
виявлеIIня порушень вимог зtlконодЕtвства, скJIадае акт, який повинен мiсгити TaKi

вiдомостi: даry скJIадеЕня акта; тип зa>(оry (плановий або позапл€lновий); виД ЗtЖОry

(перевiркао ревiзiя, обстеження, огJIяд топIо); предмет дорж€lвного нагля,ry (кОНТРОЛЮ);

наймен)rвання оргшц/ держtlвногo нагJIя.ry (контроlпо), а також посадr, прiзВиЩе, iм'я та
по батьковi посадовоi особи, яка здiйснила зФdд; Еайменування юридичноi осОби абО

прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи - пiдприемця, щодо дiяльностi яКИХ

здiйсЕювався зФdд. Посадова особа органу дерхавIIою п€гJIя,ry (контроrпо) зазначае В

акгi стш виконання вимог законодавства субlектом юсподарюваIIЕя, а в paзi ЕевикоЕання
- детальниЙ опис виявленою порушеЕня з посиланЕям на вiдповiдпу вимогу
з€lкоЕодаВства. В останнiй день перевiркИ два примiрники акга пiдписуються посадовими
особаIv{И орг€lЕУ державною ЕtlгJIяry (контрошо), якi здiЙснювали зФdд, та субlекгом

юсподарюв€lння або уповновФкеною ним особою, якщо iнше не передбачеЕо закоЕом.

Якщо суб'екг гOсподарюваIIня Ее погодЖуеться з актом, BiH пiдписус акт iз зауваженнями.



a
Зауважоння суdскга rOсподарювання щодо здiЁснення дсржавltогo HuгJuIry (контролю) с

невiд'емною частиною акта органу державно,о нагляду (контролlэ), У разi вiдмови

суб'Екта пrgпqдарюмнн, пiдписаги акт посадова особа органу державнок} нагляду

(hoHtpolrro) tносrпъ дý tакого шсrа вlдtовiдний заппь;;одпн примiр_ник акта вруIаеться

"lfi'triry 
tоэrrqдйЪfur або упов}rоваrкенiй ним ococi, а дрrг1_У - зберiгасвся,: оргшr'

Державнок' НЁrлrду (tсонгролю).
За рс9!?rцйь; ;й;"iрки д"р,кавним iнспеrсщОтrl схЛЦёltо дкr ьи lб.Or.202t

rfi Шр (йfr'&:lЁ }1i ligt.
Ж' ý"tO "зdсояу ффп* ,ullр' ,ццо"u[ ,uсцдн, ,рржпвiiоф 11н"ллry

-ьй

trоuЙfr-Гi ',*йй"йБf'urjйБ*i' 
"уЬН'ййод и i,Ц.gЩяж,э,Ц:

БЖfit'ffi]ýй"йiЪЁ"Ь;;';Jý*diйГТf-fo й**нcl"j:ýж
tкЙiлюii".шоаrпЪ nr.bMoifi MMt сffi mcTeнllli 

'Иrirtёнý'
trufiбoro }tfi

lhповlдпльшоЕtl n?rit hlo склiдеilo

llерелlчеill tlорушсння, якr !Шtdачеill в Alсl 
',l!l80 

вiд 26,02,202l, Щодо вймоr

заt(O1tодавсfrЁ у сффi тtхяоrенhоI ta fio>t(ежноТ безrtеки ешорююtь зафозу житпо tб

к)чно вrлсyтноgгl y вшповulача
уникнення виникнення пожежi. lT гасiння та швидкого Dеагyвання y Dазr rl

виникнення.
Вiд*"iдно до ст. 3 КонстиryuiТ УкраТни людина' il житгя i здоров'я, честЬ i гiднiсть,

недOторка}Iнiqгь i безпека визнаютъся в YKpaiHi найвищою соцiальною цiннiстю.
Частиною 1 cTalTi 2 Конвенцii про захист прав людини i осноВопОЛОЖНИХ СВОбОД

зазначено, що право кожною на життя охороняеться законом.
Згiдно з ч. 2. ст. 68 Кодексу цивiльного захисту Украilrи, cTaTTi 7 ЗаконУ УКРаihИ

кПро ocHoBHi засади державног0 нагляду (контролю) у сферi гOсподарськоТ дiяльностi>>,

у разi встановлення порушення вимог законодавства у сферi техногенноi та
пожежноi безпекн, що створюють загрозу життю т8 здоров'ю людей, посадовi особи
центрального органу внконавчоi влади, який здiйснюе держsвнIrй нагляд у сферах
техногенноi та пожежпоI безпеки, зверт&ються до адмiнiстратпвного суду щодо
застосування заходiв реаryвання у виглядi повного або часткового зупинення роботи
пiдпрнемств, окремих виробництв, виробничих дiльниць, агрегагiв, експлуатацii
будiвель, спор)ц, окремих примiщенъ, вигryску та реалiзачii пожежонебезпечноi
продукцiТ, сиетем та засобiв прOтипожежною захисту у порядщу, встановленому законом.

Вidповidно do пidпункmiв ], 2, 4,8, 13, 19, 2I,22, 23 пункmу ] сmаmmi 20 KodeKcy

цuвИьноzсl захuсmу YKpatHu на суб'екmа zоспоdарювання поклаdасmься обов'я3ок:
о забезпечення вuконання захоdiв у сферt цuвiльноzо зФсuсmу на об'жmж суб'€кmа

zоспоdарювання;
. забезпечення вidповiёно dо законоdавсmва cBotx працiвнuкiв засобамu колекmuвноzо

mа iнduвidуальноzо зжuсmу,,
о орzанiзацiя mа зdiйснення пid час вuнuкнення наdзвuчайнuх сurflуацiй евакуацiйнuх

зжоdiв щоао працiвнuкiв mа майна суб'скmа zоспоdарювання;
. зdiйснення навчання працiвнuкiв з пumань цuвiльноzо зсlхuсftlу, у mолпу чuслi правl*lаtчl

mexцozeцHoi mа пожежноt безпекu;



1

О зёiйсненНя за власНi колаmu змоdiВ цuвiльноzО зсtхuсfllу, lцо зforеншуюпь piBeHb рuзulЕ
вuнuкне ння наOзвuчайнtм сuплуацiй ;

с розроблtення змоОiв щоdо забезпечення поuсеэсноi безпекu, впроваdясення dосяzнень

наукu i mехнiкu, позumuвноzо dосвidу tз зазначено2о пumання;ta сrtёffi оttюпйнп BuMo? fiЮноdавсrylва | , фееi mex*oeeHшoi mа поасеuсноt
furlЕrtц а lrJffi вuконаннl btйoz прuпiсlр, 

-iocйaitoB ka фзiорлdсrcень
ценфпьхffi oparyt вuконавчаt маёu, якuй Еоlilснюе dеffiiвнай'наапd у,сферах
mехilфПllОl пла пGпеасноi безtlеlil;

a yпpttMclпlil у спwвпаму сmанi эаюбiв цuвlльпм аа аpп;llunot1фlЙ 
'(ýlшrty,неOоtffiЙПЛtх вшqrcmання нё ila фuзначенtlffiis фtйеiitý fuоdп Йао впроваФеаэiня авmапrt|ffiirrиt зdёi6fi glпвлtёпiл* frа аае{пiп

пм l Сufф'uспапня Оля цiеt мёlll0 вtлробнuч,d ffii
Яfi Ёý}ШuЁrlено ст. 70 Кодеiссу цйвlльною заrсlеrу УкраIНfr lllfiставою ДJtl ýfiЁРненн'

ценtршьноtо органу виtсонавtоI вJlади, якпil цiйснюе д€рfiавний нsгляд у сферl
техпопенпоI fB поlкеlкно'f безпеки, до адrrriнiстрsгllвttопо с}ду щодо застосРаllrrя ЗФюДiВ

реагуваilп'l у впmrдl повного або частковок, gупиненпя робоrrr пiдприеМстf,l od'eKriBl
оФемrfi впробнпцтв, цехiв, дiльниць, сксttлуOr8IIi[ машин, механiзмii, Усrdпryваfiня,
танспортltж засобiв е:
ll нЕдýф}tмання Bltмor пожежноt безпеkш, визншrеfllll цим Кодексом, itшrtми
Еорма:ttlвно-праsовими актами, стандарrаь{и, нормами i правйrами ;

2) порушення вимог пожежноi безпекrt, перелбшrених стшrдарIаI4и, нормал,rи i правilлаil{ll,
пiд час будiвництва примiщень, будiвель та спори виробничою призilачеЕнл;
3) випуск i реа.тriзацiя вибухопожежонебезпечноi про.ryкцiТ та продукцiТ прсrгипожежною
призIIачення з вiдхилеЕням вiд стаtrдарiв чи технiчних yI\{oB або без дfirих щодо
вiдпов iдно cTi Tarco1 продукцii вимогам пожежноi безпеки ;

4) нездiйснеЕIlя за";эдiв щодо зФшсту пepcoнalry вiд шкiдливою впJIиву ймовiрних
надзвичаrlних сиryшlifi ;

5) вiдсупriсть на виробництвах, на яких застосовуються небезпечнi речовини, паспортiв
(формулярiв) па обладнання та апаратуру або систем iз забезпечення ix безперебiйноi
(безаварiйноi) робсrги;
6) невiдповiднiсть кiлькостi засобiв iндивiдушlьЕого зФшсту оргапiв дихаЕня вiд
небезпе.пrих хiмiчних речовин Hopмalrr забезпечення Еими праuiвникiв суб'екга
ю сподарюванЕя, iх непридапr iqгь або вiдсугн icTb ;

7) порушепЕя правил поводженIIя з небезпечними речовинаIчrи;
8) ВiдСУгнiсть або непридатнiсть до використЕlння засобiв iндивiдуального зФшсту в осiб,
ЯКi ЗдiЙснюютъ обслуговування потенцiйцо небезпечних об'екгiв або об'екгiв пiдвищеноi
НебеЗпеки, а також в осiб, )часть яккх у лiквiдацii наслiдкiв надзвичшlноi ситуацii
передбачена планом локаrriзацii i лiквiдаrцii наслiдкiв аварiй;
9) ВiДСУгпiсть на об'екгi пiдвищепоТ небезпеки диспетчерськоi служби або iT неютовнiсть
до виконанЕя покJIадених на нет завдань, у тому .rислi через вiдсугнiсть вiдповiдних
документiв, приладiв, обл4днаrrня або засобiв iндивiryальногo зilмсту;
10) Неготовнiсть до використtlння за призЕачеЕням аварiйно=ряryвальноi технiки, засобiв
Цивiльного 3Ф(исту, а також обл4дншлня, призначеног0 для забезпечення безпеки суб'екгiв
гссподарювЕlлIЕя;
11) проведення робiт з бlцiвництва бlцинкiв та споруд, розмiщення iнших небезпечних
Об'екгiв, iнженерних i траrrспортних комуrriкацiй, якi порушують встановлений
законодавством з питань техногенноi безпеки порядок iх проведення або проведеЕшI яких
СтВорюе загрозу безпецi населення, суб'екгалл господарюванIutr, обладнанню та мйну, що
в Ilих перебрають.

Повне або частк,эве зупинення робсrги пiдприемств, об'екIiв, окремкх виробництв,



(lПгgтошrы;r} rб0 реалiзачii продукцii, виконанЕя робi1 ЕаданЕя посJцrг допускаеться за
nogfвHoвold rдмlнtсtшпrцогo судуi у,хваrrеною за-дryльтшг_ss!.,,рвгляду п9зQву,,ортацу

].

цехiв, дiльниць, експJryатацii мапrин, механiзмiв, устаткувtшня, трttнспоргЕlтх засобiв,
виконшIЕя робiт, надшIЕя посJrуг здiйснюgься викJIючно за рiшенням'адмiнiстрагивноrо
суду.

Вiдповiдно до ч. 5 ст. 4 Зшсону Украiни <Про ocHoBHi засади державног0 IIЕIпIяду
(контролю) у сферi гOсподарськоi дiяльностi> повне або часткове з)rпинення виробЕицтва

дlё!*авнФО fiЁшtяry (tыttрошо) щоЛ0 rвгосрап_нl"ýffilв рш}S*tпr... 
' Чg'"jr К: i -' ' ''-' l

КаrляЕ (кot{rлю) заЫЬсовуrоtься випmоrно за рlШlшпrн Effil
ВрйфУiфп tG, Що пh час проведенЕя ВиявttЁНO ряд поryШёllЬ tipaЁlЯ

iЬхноrенноf{ fitпсежпоiбезпеки, !цlначених в Акгl }ft l80, якi сtsфюють ремЫtУ rdtф_gу
жilтпо та здрровtю людеfi, ta, к€руючиýь сr. 68 Кодеrау цuвlльirою заrину Укрв}яи,
fоловне Дiпвлirrнr ДСНС Уrсраihи у trl. ,,KaeBl lобов'язtне зЁврнlлтtrеl
До 0дмiнiстрагПвноFо суду 

' 
позовоll про застосування захqДlв рёагування.

НеЙхlёно 
'аilлачumu, 

цо заспосуванМ звоOlв реаryвання € 
'пlмчсtсtвtмl'захоdоiл;ПНлЙ нdllрааеiluЙ на ltопереdа&ння насmаннп Heealtttlcпtй lласлlOкiо, BuKJluKaHlrш

наявнiсmю на о6'екmi порушень Bltлloz законоёавсmва у сферi tпехноеенноt tta поасеасноi
безпеклl, якi сплворююmь за2розу эtсummю mа зdоров'ю люdей.

Частиною 2 gt. |22 Кодексу адмiнiстративного судочинства Украlhи дJIя звернення
до адмiнiстративного суду суб'екга владних повновФкень встЕlIIовлюеться тр:tмiсячний
строк, яlолй, якщо Ее встановлено iнше, обчислюgгься з дня виникнеЕня тtiдстав, що
Дають суб'екгу владЕих повновФкень право на пред'явленЕя визначеЕих зilкоЕом вимог.

У зв'язr<у з TiiM, що Акт перевiркlл J{i 180, отримtшо вiдповiдальЕою особою
КП кБессарабський ртlною) t9.02.2a2i (в остшrнiй день перевiрки), Головне управлiння
ЗВеРгаеться до суду у встшrовлений законом строк вiдповiдностi
до cTaTTi |22КАС Украiни.

СТаrГеЮ 19 Господарськог0 кодексу УкраЪи визначеЕо, що дерrкава здiйснюе
контролЬ та нагляД за госпоДарськоЮ дiяльнiстю суб'еrсгiв господарювання у сферi
виробпиrЦгва i пршli, а c€!Iv{e: - за безпекою виробництва i працi, ...i эl1.дц92цЁщщ.щl,
екологiчНою, сшriтарно-гiгiенiчною безпекою; за domptl*taHHшt норлl i npaBtal, якtlа,tч

(HaBedeHo вuбiрково| Органи державноi влади i посадовi особи,

ог*Ё, фfuо з fitНог ст.qт. 67, бt, 70 Кодеttf Wrlьяffi icTy Уцffitt у Фl
Ьстаlrовлеfifir Шорушень вимог закоilqдавства у .фql lgкflоhенПоI tB поlкехfiоI безпiкu,
Що створпоюЁ шрOзу frиттю та здорв'ю людеil зЁйцдп реЁrуЁfllнr у сфф дф*аьflою

здiйснювmи держtlвний контроль i державний нагляд за гOсподарською
стtrryс та загшtьнi рrови i порядок здiйснення контроJIю i нагляду

уповнов{tжен1
дiяльнiстю, ix
визначаються

законами.
ЗГiДНО З Частиною 1 стrггi 65 Кодексу цивiльного зФшсту Украihи центральний

орг€lн виконавчоi влади, який здiйснюе державний нtгJIяд у сферi техногенноi та
пожежноi безпеки, здiйснюе державний наг;rяд (контроль) з питань, якi впзначенi
частинок} першою cTaTTi б4 цього Кодексу щодо:

1) ЦеНТРШlьних органiв виконавчоi влади, Ради MiHicTpiB Аrгономноi Республiки
Крим, мiсцевиХ державнИх 4дмiнiсТрацiй, iнших державIIЕх оргаrriв та оргшriв мiсцевоrо
саLrоврядувЕlння;

2) суб'екгiв юсподарювання;
3 ) аварiйно-рятувЕlJIьних оrужб.
ПРаВИлаrvи пожежноi безпеки УкраiЪи, затвердженими HaKa:loM МВС УкраТни

ВiД 30.12.2014 Ns |4l7, зареестровttними в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 05 березня 2015
РОКУ За NР 252126697 (далi - Правила), визначеЕо, що во[Iи е обов'язковпми для
виконання суб'еrстами господарювання, органами виконавчоi влади, органами
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мiсцевоrо самоврядування (далi - пiдпрпсмства), громадянами Украiни, iноземцями

та особамп без rромадянств8, якi перебувають в YKpaIHi на 3аконних пiдставах.
Пункгом 4 роздiлу I Правил встtшовлеIIо, що пожежна безпека повинна

забезпJчУваtисЯ шJLяхоМ проведеннЯ оргшliзшliйниХ зшсодiВ та технiчнrх засобiв,

спрямованих на запобiгання пO2кежам, забезпечення безпеки людей, 3ниження
пitлmrrrц rirtцолн{ црт l зцен.tпсirнr негатйЬпиl Ъкодоrlчвях наq"пiлкlп у рдзi,fr
ttlнпKrrtlfttl Ё}оршнt }пов л.тlr tftшо tшlffi lltirtЁil.

Сгсfffi t! 
'irerly 

},крчп** 
"llFo 

оGilоlнi зrcшr дЕр*6Е,{ufrЁ паглrду (,КЩryОПtОi У
ефрl госItцilфсrюI Дhл"Ъо"riо lib с5rб'екга rogrqilФЮrffiпr ЦйшаДе*l фЙtffi
GтOсовно Df,tоtrанн, впмог органу ,rcр2кавноrc Пrrrrrду (rffiftРолю) щqДЁ }ЪУНеННr
впявлених пuцушень зfi(яодавства.

ВипtrlffЙ ф rl: ! ci ý5 кошёtфу цивlльпоfiit ltxнGf f,Фdlrи, ,ihfllЁqеНftfi
ltйсепrоI ЁИttькп ý6'остп tосirfiарювеннл tlоftrlдrdr}Gl
trepiBHпKll tlftHr cy6'etdB посподIрювlпня.

nt Ёл*спшкh t*

Головfiilil уrраъл_iцнлм, як органом вtlконавчd fiйцl fi*rfi здifiснtо€
ilагляд у .сфl- техноrвнноI t8 покежноi безпекиr ittД чФ ilлtiновоi перЦlРtff флН
вýтановлеЁt,,fiФршеннл, що ýfворюють загрзу rспffi.тr qдфЪ людеil. ВlДповiДаtt
ошаПоIrlлеilltil з ЬtlМога}iп позttвшlа. ОднOrt х(одfiilr( HatrllplB ЩоДо вйконшrн' !lим НС

здlilснено. Тоr,rу, органом конфолю поданhil цriiнiстрагйвниfi позов про заgгосРашl'
заходiв реаryвшЁя.

Слh зазначlfги, що вiдповiдно до ct 3 Заlсону Украiни кПро ocHoBHi заСаДи

державног0 нагпяду (контролю) у сферi rосподарськоi дiяльностЬ державНltй наГЛЯд
(контроль) здiйснюеться за принципап,lи: прiоритстностi безпекп У ПtffаНЕЛ( Житгя i
здоров'я людини, функцiонуваrrня i розвитку суспiльства, середовища проживання i
життедiяльностi перед буць-якими iншими iнтересами i цiлями у сферi господарськоi
дiяпьностi.

З ураryванням цiеi норми метою застосуваirня зоrодiв реаryвання е ycyIIeHHrI

суб'екгом господарювtшЕя виявлеIIих порушепь, а з)rпиIIення роботи пiдприемствц
окремЕх виробництв, тощо лише зшсiд, який попереджае настшIЕя негативних
наслiдкiв.

Частиною 5 стаггi 4 цьою Закону передбачено, виробництво (вигсrговлення) або

реапiзаlдiя продукцii, виконаЕня робiт, надання посJгуг суб'екгами юсподарювання
можуть бути зупиненi повнiстю або частково викJIючно за рiшенням суду.

Вiдновлення виробництва (вигvговлення) або реапiзацiТ проryкцii', виконання робiц
надання посJгуг суб'екгаlrли юсподарювання пiсля призупиненЕя можпиве з моменту
отримання органом дер2кавноп) нагляду (контролю), який iнiцiював призупинення,
повiдомлення суб'екта господарювання про усунення ниýt ycix встановленпх судом
порушень.

Статтею 372 КАС УкраIни передбачено, що у разi необхiдностi спосiб, строки i
порядок викоЕання мохýrть буги визначенi у самому судовому рiшеннi. Так само на
вiдповiдних суб'еrсгiв владних повноважень мож!rть буги покладенi обов'язки щодо
забезпечення викошання рiшення.

Пункгом 12 частини 1 cTaTTi 67 Кодексу цивiльного зtlхисry Украihи передбачено,
що до повновtDкень центрtшьного органу виконавчоi влади, який здiйснюе державний
нашяд у сферi техногенноi та пожежноi безпеки, нЕIлежить зверЕення до
адмiнiстративного суду щодо застосувtlЕIIя зtlходiв реаryвання ч вuaляаi повно2о або
часmковоzо з.упuнення dо повноео уqлнення поwutень Bttл.toz законоdавсmва у сферi
mехноzенноi mа поэюеэюноi безпекu робоmu пiDпрuемсmв, окремuх вuробнuцmв,
вuробнuчtм diльнuць. ексruryаtпацil буdiвель. о6'екtпiв. споруd. цехiв. diльнuць. а maKoctc
MalauH, механiзллiв, усrпаmtgлвання. mранспорmнtм засобiв, з.vпuнення провеOення робim. у
mому чuслi буdiвельно-лпонmаuснtlх. вuпусtу i реалЬацit поuсеэtсонебезпечноt проdукцit.



rr'6UY^)MIf'o JЩrvJ, 
Тfrпой""о можливiсть вЕзЕачешIя У СУДОВОМУ

,,.fift пýffi ЖТЁТ"Ё;Ёйоговиlсонання;'ЁН^й"дН;уiii;'r^;;*ФФ

&epefr

leBttltЁffflhr }iirtuT
**iiЁffiffiп rq rцo ttlдстввою шrr эвернеfrltl ло .сrЁ t иffi н}ffi r*ffi:гжчý:тg,tЛпSг;шr'тif Ё,$"йilidН;# ;iffiffi;Ъ;й;;;.й i, i бфф v*e,T,il olt- оснбвшl засЦtl

деп*tlныо r-rду'й'*ййrrЦаБ;ЙЙьмlh-Иni,i"*ill, и.сt 47l G4, Gt, ?0

R"i.t"y циrийfi,i*яф УцuТrп, tоловнс дршлlння ,

ItроСfiТъ:
l. Прийкrпr позовЕу зшIву до розгляry та вiдкрим спрощеке позовне провашкення у

адr,riпiстратrrвн iй справ i
2. застосувfiи зш(одп реагування у виглядi повног0 зупинення експщуатацii примiщень,

IIIJIяхоМ зобов'язйня 
- 

КоьgвальногО пiдприсмсгва <Бессарабсьюrй риною),

коД е[РПОУ: {)55s79s4, вiдк.rпочрrпr джерела електроживлеЕпя (розподiльчi

елеrсгрощrrпr) та накJIаденвЯ печвтOк на вхiднi дверi примiщень, ро3тшпованих

з8 цдресОю: БессаРабська площа' 2 у LIIевченкiвсъкому районi м. Киева - до повног0

усуЕеннJI Еорушенъ1 зазначеilих в aKTi перевiрrш.
3. обов'язок щодо забезпеченЕя виконtшня судового рiшення покJIасти на Головне

управлiння,ЩСНС Украihи у м. Киевi.
а. КоrrгрОль з8 виконанЕям судовОго рiшення щодо усуЕення Вiдповiдачем порушеЕь

вимоГ похсехноТ та техпоГснноi бёзпеки, покJIастЕ па Головне управлiнвя ДСНС
Уrqраiни у м. Кисвi.

,ЩоOаmкu:

l. ,Щ,окази вiдправки копii позовноi заяви ВiдповИачу.
2. Копiя Haкilly ГУ ДСНС YKpaiHK у м. KHcBi вiд 15.01.2021 ХЬ 30.

3. Копiя повiдомлення пIю проведеЕня перевiркя вiд 16.01.2021 Ns 2зl9|.
4. Копiя посвiлtення на проведення перевiрки вiд 12.02.2021 Ns 814.

5. Копiя акry перевiрки вiд26.02.202l Ns 180.
6. i.
7. l.
8.

9. Фоmмате,рiаrrи.
l0. Копiя Витяry з еДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприеlr,tЧiВ ВiДПОВiДаЧа.

11. ПоложенЕя про ГУ ДСНС Укршни у м. Киевi.
12. Вкписка з Сд] юридичних осiб та фiзичних осiб 1пiлприемцiв на Позивача,

13. Щокази сплати судового збору. l
гl

Начальник Головноrо управлiння U/л АнДрiй ВАТОЛIН
V
l


