Київський апеляційний адміністративний суд
(поштовий індекс, адреса, телефон)
через Київський окружний адміністративний суд
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Особа, яка подає апеляційну скаргу – 
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Квіткова компанія»
(поштовий індекс, адреса, код ЄДРПОУ)
Позивач: Головне управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області
Справа: № 000/000/00-а

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на постанову Київського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2019 р.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2019 р. задоволено адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (ДСНС) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Квіткова компанія» (ТОВ) про застосування заходів реагування через порушення вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
Вважаємо це рішення таким, що не відповідає дійсним обставинам справи і вимогам закону з огляду на таке.
Броварським районним відділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області видано наказ від 03 березня 2019 р. № 14 про проведення планової перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, зокрема, ТОВ, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Бортничі, вул. Скольського, 41 у період з 21 березня 2019 р. по 7 квітня 2019 р.
У період з 22 березня 2019 р. по 07 квітня 2019 р. посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проведено планову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб ТОВ, зокрема перевірено територію, будівлі та приміщення філії за адресою: м. Бортничі, вул. Скольського, 41, за результатами якої складено акт перевірки від 07 квітня 2019 р. № 156, яким встановлені 64 порушення правил та норм пожежної і техногенної безпеки.
У зв’язку з цим ДСНС звернулося до суду з адміністративним позовом про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення подальшої роботи території, будівель та приміщень ТОВ за вказаною адресою.
Відповідно ч. 7 ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п‘яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.
Отже, звернення контролюючого органу до суду щодо вжиття до суб‘єкта господарювання заходів реагування - не єдиний спосіб впливу для уникнення небезпеки для персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій.
Частина 1 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України містить вичерпний перелік підстав для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об‘єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.
Частиною 2 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.
В позовних вимогах ДСНС були визначені такі заходи реагування, як повне зупинення подальшої роботи території, будівлі та приміщення ТОВ шляхом відключення джерела електроживлення, накладення печаток на розподільчі електрощитки та вхідні двері підприємства за вказаною адресою.
Ці заходи реагування суперечать п. 12 ч. 1 ст. 67 та ст. 70 Кодексу цивільного захисту України, оскільки не передбачені даними нормами, тобто заборона експлуатації стосується тільки машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а не будівель.
Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 15 грудня 2015 р. у справі № К/800/4391/14. 
Як зазначалося вище, під час перевірки посадовими особами встановлено 64 порушення правил та норм пожежної і техногенної безпеки, які мали місце на території, в будівлях та приміщеннях ТОВ.
В період з 09 травня 2019 р. по 10 травня 2019 р. ДСНС проведено позапланову перевірку території, будівель та приміщень філії «УкрКвіткотрейд» ТОВ «Українська Квіткова компанія», за результатами якої складено акт перевірки додержання (виконання) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб від 10 травня 2019 р. № 248, яким виявлено 32 порушення правил та норм пожежної і техногенної безпеки.
Після такої позапланової перевірки було усунуто 32 порушення із раніше виявлених 64 порушень.
На підставі наказу від 28 червня 2019 р. № 24 в період з 28 по 29 червня 2019 р. проведено позапланову перевірку території, будівель та приміщень ТОВ, за результатами якої складено акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб від 29 липня 2019 р. № 318, яким встановлено 20 порушень.
Даний акт перевірки був підписаний із зауваженнями представників ТОВ, які викладені в Розділі акту перевірки «Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та скаредного акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання».
ТОВ здійснено заходи щодо усунення значної кількості порушень. Необхідність усунення інших порушень не заперечується та не оспорюється. Однак накладення ДСНС печаток на вхідні двері приміщення ТОВ фактично позбавляє суб’єкта господарювання можливості усунути зазначені в акті порушення через унеможливлення доступу до будівлі.
При цьому захід реагування у вигляді повного зупинення подальшої роботи території, будівлі та приміщення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки є крайнім заходом, обрання якого є доцільним лише у разі, якщо допущені порушення реально створюють загрозу життю та/або здоров‘ю людей. 
Тож є підстави стверджувати, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Київській області як орган владних повноважень неправильно визначила заходи реагування, які необхідно застосувати в даному випадку з урахуванням вимог законодавства.
ТОВ заявляє бажання взяти участь у розгляді апеляційної скарги.
Відповідно до вищевказаного  і керуючись ст.ст. 245, 306 – 312, 315, 317 Кодексу адміністративного судочинства України, 

ПРОСИМО:

1. Прийняти апеляційну скаргу ТОВ «Українська Квіткова компанія» до розгляду.
2. Постанову Київського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2019 р. у справі № 000/000/00-а скасувати.
3. Прийняти нове рішення, яким в задоволенні адміністративного позову Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області відмовити.

Додатки:
1) Копія постанови Київського окружного адміністративного суду від 15 серпня 2019 р.
2) Копія апеляційної скарги для другої сторони у справі.
2) Копія акту перевірки від 10 травня 2019 р. № 248.
3) Фото щодо наявності печатки на вхідних дверях ТОВ «Українська Квіткова компанія».
4) Квитанція про сплату судового збору


(дата)
Керівник
ТОВ «Українська Квіткова компанія»                            (підпис)                                      П.І.Б.


