
 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
 

       від 15.01.2020 року                                                                            № 01-04-2  
 
Про проведення комплексного  
пожежно-профілактичного  
відпрацювання житлового сектору в с. Гора 
 

   Протягом 2019 року на території сільської ради виникло 7 пожеж, а саме: 
- 26.01.2019р. виникла пожежа в житловому будинку за адресою: с. Гора, 

вул.. Грушевського, 3. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено будинок. 
Ймовірна причина пожежі: коротке замкнення електромережі (електричного 
обігрівача). 

- 06.03.2019р. виникла пожежа в привітній господарчій будівлі за адресою: 
с. Гора, вул.. Квітнева, 46. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено будівлю. 
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем. 

- 18.03.2019р. виникла пожежа в приватному 2-ох поверховому житловому 
будинку за адресою: с Гора, вул. Мічурінаа, 44а. В наслідок пожежі вогнем 
пошкоджено будинок. Ймовірна причина пожежі: займання газоповітряної 
суміші природного газу з киснем повітря від джерела запалювання 
електромагнітного походження. 

-  27.03.2019р. виникла пожежа в привітній господарчій будівлі за адресою: 
с. Гора, вул.. Мічуріна, 15. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено будівлю. 
Ймовірна причина пожежі: коротке замкнення електромережі. 

- 02.10.2019р. виникла пожежа в приватному житловому бидинку за 
адресою: с. Гора, вул.. Гоголя, 17. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено 
будівлю. Ймовірна причина пожежі: занесення стороннього джерела 
запалювання не встановленою особою. 

- 02.10.2019р. виникла пожежа в приватному житловому будинку за 
адресою: с Гора, вул. Горіхова, 34. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено 
будинок. Ймовірна причина пожежі: несправність пічного опалення будинку. 
         - 23.11.2019р. виникла пожежа в приватному житловому будинку за 
адресою: с Гора, вул. 8 Березня, 2А. В наслідок пожежі вогнем пошкоджено 
будинок. Ймовірна причина пожежі: несправність пічного опалення будинку. 
 



          На підставі Кодексу Цивільного захисту України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з метою попередження загибелі та 
травмування людей на пожежах : 

1. Погодити План по комплексному відпрацюванню населеного пункту с.   
Гора, що додається. 

2. Рекомендувати Бориспільському РВ ГУ ДСНС України в Київській                
області 16.01.2020 року провести комплексне пожежно-профілактичне 
відпрацювання житлового сектору села Гора Бориспільського району. 

3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 
 
 
 

Сільський голова                                                        Р.М.Дмитрів 


