Заступнику начальника
К иївського РВ у м. Х аркові
ГУ ДСНС У країни у Х арківській області
підполковнику служби цивільного захисту
М елі Ю.В.Рапорт
наказу Головного управління ДСН С У країни у
Х арківський області від 03.04.2018 року № 87 у період з 27 квітня 2018
року по ЗО квітня 2018 року було заплановано проведення позапланової
перевірки щ одо виконання вимог припису про усунення поруш ень вимог
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пож еж ної
безпеки та додерж ання (виконання) вимог законодавства у сфері пож еж ної
та техногенної безпеки Ф О -П Д ам ірчиєва М.І. (код за СД РП О У
2587413950) за адресою: 61023, м. Х арків, пров. А лчевських, 11 (ю ридична
адреса), 61002, м. Харків, вул. Я рослава М удрого, 16-А. (адреса здійснення
господарчої діяльності).
Виходом на місце було встановлено, що здійснити позаплановий
захід, щ одо су б ’єкта господарю вання, фізичної особи - підприємця
Д ам ірчиєва М.І - не можливо; він особисто відсутній, на перевірку
уповноваж ену ним особу не визначено ( відповідно п. 11 ст. 4 Закону
У країни «П ро основні засади держ авного нагляду (контролю ) у сфері
господарської діяльності» перевірка має здійсню ватися за присутності
су б ’єкта господарю вання або за присутності уповноваж еної ним особи).
На підставі вищ евикладеного вважаю за необхідне звернутись до
Головного управління з питання вклю чення Ф О -П Д ам ірчиєва М.І. (код за
ЄД РП О У 2587413950) за адресою : 61023, м. Харків, пров. А лчевських, 11
(ю ридична адреса), 61002, м. Харків, вул. Я рослава М удрого, 16-А. (адреса
здійснення господарчої діяльності) до наказу про проведення позапланових
перевірок у наступному місяці. П рош у вказівки по суті рапорту.
П ровідний інспектор К иївського РВ у м.
ГУ Д СН С У країни у Х арківській області
підполковник служ би цивільного захисту

