
Донецький окружний адмiнiстративний суд
' 

вц tZZ,м.Слов] янськ, вул.,Ц,обровольського, бул, 1

Позивач: Головне управлiння ЩержавноТ служби

Украiни з надзвичйних ситуачiй

у.Щонеuькiй областi
код еДРПОУ З8652962
8,7 54,1,м.Марiуполь, вул. Митрополитська 1 75

ел.пошта: gu@dn.dsns. gov. uа

тел.. (0629)56-94-06, факс (0629)5 1-59-86

ВЦповйач: Степанiвська загаJIьноосвiтня школа I-III

ступенiв ОлександрiвськоI районноi ради

Донецькоi областi
код еДПОУ 2570З625
84050, Донецька обл.., Олександрiвський р-н,

с.Степанiвка, вул.. Степова, 2

тел..(062б9) 2,4|,26
ел. пошта: stepanivska_shkola@ukr, net

клопотлння
про надання часу для примирення

УпровадженнiДонецькогоокрУжногоаДмiнiстративноГосУДузнахоДиТЬ'с::,-.--^
справа ЙZООU tssOZZO-u за адмiнiЪтративним позовом Головного управлlння

,Щержавноi служби Уr9аiни з надзвичайних сrryачiй у .Щонеlдькiй областi (Позивач)

до степанiвськоi загальноосвiтньоi школи I_III ступ,п,: о*lсандрiвсь,i рY::l:i
ради Донецькоi ой.ri (вiдповiдач) про застосування заходiв реагування у виглядl

повного зупинення експлуатацii tр"'Ой СтеЙiвськоТ загальноосвiтньоТ школи I-

III ступенiв олександрiвськоi районноi ради ,щоцечькоi областi, розташованого за

адресою: ,Щонеuька обл.., Олекса"ДрiвсьЙИ р-н, с.Степанiвка, вул, Степо"u, ] .^лл,_..,

з 18. |2.20:19 по |9.|2.2019 Позивачем було цроведено позаплано"у i:ryз:l
ЩоДоДоДержанняВиМогзакоНоДаВсТВаУсферiцивiльногозахисТУ,]:}."о..п':]]1
пожежноiб.зп.*СтепанiвськоiзагаJIьноосвiтньоТШкоЛиI-IIIсТУПенlВ
Олексанлрiвськоi районноi р*"- ДЪ"ецькоr областi за адресою: 

"Д,онешька лfj:,,
Олександрi"""*й т-" ".arЁпанЬка, 

вул. Степова 
^? 

З: 
-|:зультатами 

перевlрки

Позиваче, Oyno .Ычлено дкТ вiд 19.12,2019 року J"lЬзЗ з перелiком порушень,

20.05.2020рокУЗаУчастюпредстаВникiв..Позивача:-.''оповiДачабУло
проведено комiсйно обстеження ётепанiвськоi Загальноосвiтньоi Школи I-III

ступенiв, за резулЬтатамИ встановJIено, щО Вiдповiдачем у добровiльному порядку

вживаються заходи щодо усунеННЯ ПОРУШеЕЬ. ПеРеЛiК УСУНУТИХ ПОРУШеНЬ ЗаЗНаЧеНО

в дктi KoMicii вiд 20.05, 2020 року,
Узв'язкУзiспаJIахоМкоронаВlрI.-ч"хвороби(СочID-lg)ПосТаноВоЮ

кабiнету MiHicTpiB украiни вiд t1.0з.zоzб Nszt1 <про запобiгання поширенню на



територii Украiни KopoHaBipycy COVID-19) ухвалив рiшення про ведення

карантину на загаJIьноЕацiональному piBHi з 12 березня 2О20 року по теперiшнiй час,

ПЁрелбЙнi каранТиннi за)(Оди спрямованi на запобiгання виникненню i поширенню

KopoHaBipycHoi хвороби (covlD-l9), в тому числi, щодо заборони вiдвiдування

закладiв освiти , тому на час карантину комiсiя не мапа змоги встановити чи ycyцyTl

порушенЕя в Степанiвськiй загаJIьноосвiтнiй школi I-II1 с,гупенiв,

На пiдставi вишlаденого, керуючись п.4 ч. | ст.2Зб кдС УкраТни,

ПРоШУ:

1. Надати час дtя можJIивого примцрення cтopiH до 01 жовтня 2020 року.

,Щирекгор
СтепанiвськоI ЗоШ В.В. Чорний

02.06.2020


