ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану протипожежного захисту об’єктів літнього відпочинку
(станом на 11.06.2018)
На території Одеської області розташовано 546 об’єктів відпочинку та
оздоровлення громадян, у тому числі дітей, з яких 484 об’єкти відпочинку та
оздоровлення громадян та 62 дитячих закладів відпочинку державної та
комунальної форми власності.
У зв’язку з прийнятим Законом України від 01.01.2018 № 1728-9 “Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності” до 31 грудня 2018 року продовжено мораторій на
проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, у зв’язку з цим планові перевірки закладів відпочинку та
оздоровлення громадян, у тому числі дитячі заклади, приватної форми власності не
проводились.
У 2017 році після пожежі у дитячому оздоровчому таборі «Вікторія» на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 643-р «Деякі питання
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»
Головним управлінням було розроблено План проведення планових перевірок
установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), місцевих
державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого
самоврядування, а також будівель, приміщень, споруд, що перебувають у власності
(користуванні) цих установ або організацій.
До зазначеного Плану увійшло 38 дитячих закладів відпочинку державної та
комунальної форми власності, які були перевірені у визначені терміни.
Одночасно, Головним управлінням направлено до адміністративного суду 7
позовів у вигляді повного або часткового зупинення роботи закладів відпочинку та
оздоровлення, у тому числі дітей у 2017 році.
1.
БАЗА ВІДПОЧИНКУ «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» ДГП «УКРГЕОФІЗИКА»
ТЦ, М. Б.-ДНІСТРОВСЬК, СМТ. ЗАТОКА, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛ.
ПРИМОРСЬКА, 96Д
Справа знаходиться у письмовому проваджені на стадії першої інстанції в
Одеському окружному адміністративному суді. Всі порушення виконані.
2.СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОДЕСЬКИЙ САНАТОРІЙ «САЛЮТ», М.ОДЕСА, ВУЛ.
АКАДЕМІЧНА, 28
Справа знаходиться у письмовому проваджені на стадії першої інстанції в
Одеському окружному адміністративному суді. Не виконаними залишились:
- приміщення не обладнанні системою автоматичної пожежної сигналізації;
- приміщення житлового та медичного корпусу не обладнанні звуковою
системою оповіщення людей про пожежу.
3. ДЗ «ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) КЛІНІЧНИЙ
САНАТОРІЙ «ХАДЖИБЕЙ», ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН, С.
УСАТОВЕ, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, 1.
Позов задоволено від 13.12.2017.

Звернулися до апеляційного суду з повідомленням про усунення встановлених
судом порушень 09.02.2018.
4. ДЗ «ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ
«ЗЕЛЕНА ГІРКА» МОЗ УКРАЇНИ», М. ОДЕСА, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 37
Укладено мирову угоду до 01.07.2018
Залишились невиконаними заходи:
- не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією
- не обладнано коридори евакуаційним освітленням
- не забезпечено ношами для хворих
- не проведено обробку вогнезахисною речовиною деревину
5. ДЗ «СПЕЦІАЛЬНИЙ (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ) САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ»
МОЗ УКРАЇНИ», М. ОДЕСА. ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 159
Укладено мирову угоду до 01.08.2018
Залишились невиконаними заходи:
- не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією
- не проведено обробку вогнезахисною речовиною деревину
6. СПОРТИВНО ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «Лукоморье» ОДЕСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Одеська область, Овідіопольський
район, с.Молодіжне, вул. Дукова, 2
від 06 лютого 2018 року по СОТ «Лукоморье» задоволено позов Головного
управління щодо заборони експлуатації, на даний час подано касаційну скаргу до
Верховного суду та 15.03.2018 року відкрито касаційне провадження по справі.
7. ДЗ «ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ
«ЗЕЛЕНА ГІРКА» МОЗ УКРАЇНИ», М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО, 89
(1-Е ТА 2-Е ВІДДІЛЕННЯ)
Укладено мирову угоду до 01.07.2018
Залишились невиконаними заходи:
- не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією
- не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією
- не проведено технічне обслуговування системи вентиляції
- не встановлено протипожежні двері в приміщенні електрощитової
- не встановлено блискавко захист
- не забезпечено засобами індивідуального захисту
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1104
«Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» на ДСНС та її територіальні органи (в частині
здійснення заходів державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення
та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, закладів
середньої освіти, професійно (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти,
а також суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику не розповсюджується
мораторій на проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Також, 27 грудня 2017 року набрали чинності «Критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної та техногенної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»,
відповідно до яких значна кількість суб'єктів господарювання була віднесена до
суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику та на яких заходи

державного нагляду (контролю) проводяться не частіше ніж один раз на чотири
роки.(Додаток 1)
У 2018 році (на виконання доручень першого заступника Голови ДСНС
України від 20.03.2018 №02-3003/263 «Про організацію здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)» та від 25.04.2018 №02-5932/261 «Про вжиття
організаційних та практичних заходів із забезпечення пожежної безпеки об’єктів
літнього відпочинку та оздоровлення дітей») Головним управлінням розроблено
план проведення планових перевірок (з квітня по червень), до якого включені 53
об’єкта відпочинку та оздоровлення громадян, у тому числі 26 дитячих закладів
державної та комунальної форми власності (7 не підпадає, тому що подано позови
до суду та 5 не функціонує).
Станом на 08.06.2018 року проведено перевірку 32 закладів відпочинку та
оздоровлення громадян, з яких 18 дитячих закладів відпочинку.
При цьому складено 26 актів перевірок пожежної та техногенної безпеки, 6
закладів – не функціонує (4 з яких – дитячі, з яких 1 за рішенням суду винесеним у
2018 році (Дитячий заклад «Супутник», Одеська область, Кілійський район,
с. Приморське, вул. Курортна)).
За результатами проведених перевірок встановлено, що готовими є 10 дитячих
закладів, а по решті (4) – готуються матеріали для подачі позовів до
адміністративного суду у вигляді повного зупинення роботи даних закладів,
зокрема:
− Спортивно оздоровча база відпочинку «Чорноморка» університет ім.
Мечникова, Овідіопольський району с. Лиманка, пров. Південносанаторний, 2;
− Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Затока» Б.-Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська, 3;
− Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія», м.
Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172;
− Дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» КП «Одесміськ електротрас», м.
Одеса, вул. Дача Ковалевського, 120.
За порушення та невиконання встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 26 посадових осіб.
Основні недоліки:
Підлягає заміні електрообладнання, що не відповідає вимогам Правил
улаштування електроустановок, на 21 об’єктах відпочинку та оздоровлення.
Системами протипожежної автоматики необхідно обладнати 17 будівель.
Не забезпечено достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння 7
об’єктів. Не забезпечені необхідним запасом води для цілей пожежогасіння 5
об’єктів, на 9 об’єктах системи водопостачання підлягають ремонту, або не
пристосовані для забору води пожежною технікою.
Поряд з цим, в населених пунктах (таких як: Затока, Приморське (Кілія),
Лебедівка, Катранка, Расейка (Татарбунари), Сичавка, (Комінтерново), Грибівка,
Кароліно-Бугаз), де розміщуються об’єкти літнього відпочинку людей відсутня
централізована мережа водопостачання з розміщеними пожежними гідрантами.
Загалом для цілей пожежогасіння пристосовують ємності, резервуари, водонапірні

башти тощо. У більшості випадків розміщенні пожежні резервуари (ємності) не
відповідають вимогами п.13.3.1-13.3.7 ДБН В.2.5-74.
Також, важливою проблемою гасіння пожеж - є стихійне паркування
автомобілів в курортних зонах, що призводить до обмеження під’їзду аварійнорятувальної техніки. Особливо, це стосується курорту «Затока».
Розміщення пожежних депо не задовольняє нормативи прибуття пожежнорятувальних підрозділів до місця виклику, це в свою чергу сприяє розповсюдженню
пожежі та призводить до великих збитків і людських втрат.
Довідково:
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 874
«Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних
підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в
адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання,
де утворюються такі підрозділи (частини)» визначені такі критерії:
радіус обслуговування одного пожежно-рятувального підрозділу, по дорогах
загального користування, не повинен перевищувати 3 км;
нормативи прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не
повинні перевищувати на території міст - 10 хв, а у населених пунктах за межами
міста - 20 хв.
В свою чергу, 15.05.2018 співробітниками підрозділів Головного управління,
спільно з аварійно-рятувальними службами смт. Затока, були проведені комплексні
тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі на базі відпочинку «Казка».
За тактичним задумом, о 10:30 внаслідок порушення правил пожежної
безпеки під час експлуатації побутових електроприладів сталось загорання в одній
із кімнат на четвертому поверсі будівлі. Адміністрація бази відпочинку негайно
оповістила відпочиваючих про небезпеку, організувала евакуацію людей та
повідомила Службу порятунку за телефоном - 101. Через 5 хвилин до місця події
прибуло пожежно-рятувальне відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної
частини. У ході проведеної розвідки рятувальники встановили осередок загорання
та приступили до гасіння пожежі.
До навчань залучалось 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 60
чоловік особового складу від Головного управління ДСНС України в Одеській
області, підрозділи місцевої пожежної охорони та Збройних Сил України. Також,
до спільних дій залучались взаємодіючі підрозділи від Національної поліції та
медицини катастроф.
Питання щодо стану протипожежного захисту об’єктів літнього відпочинку
знаходиться на постійному контролі у керівництва Головного управління.
За результатами розгляду питання прийнято рішення комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації (від
11.06.2018 №7/4), яке розміщено на офіційному сайті Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації.

