
Додаток 3
до Положення про організацію та здійснення державного

гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері
промислової безпеки та охорони праці в системі

Держгірпромнагляду України
Зразок

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 289-86-76, факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держгірпромнагляду України, що
здійснює перевірку)

"___" ____________ 20__ року № ___
__________________________________________________________

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки

Територіальним органом Держгірпромнагляду України по _______________ області відповідно до
наказу від ____________ 20__ року № ___ направляються для проведення ______________________

(тип перевірки: планова, позапланова)
перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та
охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
на (в) ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
місцезнаходження, найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

такі посадові особи: ____________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб Держгірпромнагляду України, які

братимуть участь у перевірці)
_____________________________________________________________________________________
за участю ____________________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)
_____________________________________________________________________________________
Під час перевірки буде перевірено:
з "___" ____________ по "___" _____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________

(предмет перевірки / найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

_____________________________________
(найменування юридичної особи)

_____________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця /

прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця)



попередня планова (позапланова) перевірка цього суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта
суб'єкта господарювання) проводилася з "___" ____________ по "___" _____________ 20__ року;
з "___" ____________ по "___" _____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________

(предмет перевірки / найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)
попередня планова (позапланова) перевірка цього суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта
суб'єкта господарювання) проводилася з "___" ____________ по "___" ____________ 20__ року.

Начальник (заступник начальника)
територіального органу
Держгірпромнагляду України

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Відсутність інформації про попередню планову (позапланову) перевірку суб'єкта господарювання
(виробничого об'єкта суб'єкта господарювання) зазначається додатково.


