
Додаток 8
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 № ___
______________________________________________________________________________________

ПОДАННЯ

У період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року посадовими особами
територіального органу Держгірпромнагляду України по ________________________ області було
проведено перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової
безпеки, охорони праці, ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням
та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, безпечним поводженням з
вибуховими матеріалами промислового призначення (необхідне підкреслити),
на (в) ________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),
місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця),
найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Під час перевірки виявлено такі порушення:

№
з/п

Зміст виявленого порушення Посилання на пункти, статті тощо, які
порушено, позначення та назву

нормативно-правового акта

1 2 3

_____________________________________
(найменування юридичної особи)

_____________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця /

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



Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від
_____________ № ___.
Відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці", Положення про Державну службу
гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6
квітня 2011 року № 408, територіальний орган Держгірпромнагляду України по
_______________________ області вважає за необхідне розглянути питання щодо відповідності
займаній посаді _______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, посада, найменування виробничого об'єкта / підприємства,
структурного підрозділу тощо)

Про результати розгляду подання проінформувати в місячний термін з дня його отримання.

Начальник територіального
органу Держгірпромнагляду України

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)


