
Голосіївське РУ ГУ ДСНС у м. Києві 
03039, м. Київ, просп. Голосіївський 56  
  
 Приватного підприємства __________ 
ідентифікаційний код 11111111 
02230, м. Київ, ____________ 
  

Від.___.____.____ р. 
Вих.№_____ 

ЛИСТ - ПОВІДОМЛЕННЯ 
про недопущення (відмову у допуску) посадових осіб Голосіївського РУ ГУ ДСНС 

у м. Києві до проведення позапланової перевірки 
  

__________2018р. за адресою Приватного підприємства “____________”      
прибули особи, які представилася ревізорами-інспекторами  Голосіївського РУ ГУ        
ДСНС у м. Києві  (вказати П.І.Б. ревізорів) та повідомили, що вони мають намір             
провести позапланову перевірку та вручили керівнику підприємства _______ копію         
наказу про проведення перевірки.  

Ознайомившись із наказом на перевірку було прийнято рішення недопустити         
вказаних осіб до проведення перевірки. 

У відповідності до ч. 5 ст. 7 ЗУ “Про основні засади державного нагляду             
(контролю) у сфері господарської діяльності” перед початком здійснення заходу         
посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити        
керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу         
або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним           
особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову         
особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію          
посвідчення (направлення). 

Натомість посадові особи не надали суб’єкту господарювання направлення        
на перевірку. 

Згідно з абз 3 ч. 5 ст. ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у               
сфері господарської діяльності”  суб'єкт господарювання має право не допускати         
посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони           
не пред'явили документів, передбачених цією статтею.  

Таким чином, у ПП “_____” були підстави для недопуску посадових осіб           
Голосіївського РУ ГУ ДСНС у м. Києві. 

Водночас, ревізори-інспектори  Голосіївського РУ ГУ ДСНС у м. Києві , не          
зважаючи на вимоги директора ПП “__________” зафіксувати факт недопуску,         
покинули приміщення Приватного підприємства “____________” не склавши       
відповідний акт про недопуск на перевірку. 

Приватне підприємство “________________” з метою уникнення непорозумінь       
та будь-яких зловживань зі сторони посадових осіб контролюючого органу, керуючись          

http://mapsdev.visicom.ua/ua/?c/30.4798:50.4571:17/m/30.4798:50.4578/


ст. 19 Конституції України, ст. 7 ЗУ “Про основні засади державного нагляду            
(контролю) у сфері господарської діяльності”, повідомляє  Голосіївське РУ ГУ ДСНС          
у м. Києві  про наступне: ___.____.201____ року о 14:50 Приватне підприємство           
______________  не допустило посадових осіб Голосіївське РУ ГУ ДСНС у м. Києві            
до проведення позапланової перевірки ПП “___________”, призначеної наказом        
Голосіївського РУ ГУ ДСНС у м. Києві ,  зважаючи на відсутність підстав для її             
проведення. 

  
Додатки: 

  
1.      Копія наказу на проведення перевірки (1 арк.). 
  
Директор 
ПП  “____________” І.В. Іванов 

 


