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Про розгляд інформаційного запита

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула Ваш 
інформаційний запит, що надійшов 11.06.2019 щодо здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ТОВ 
«АГРОФОН» (код за ЄДРПОУ -  32233821) за адресою: Київська область, 
Фастівський район, с. Дмитрівка, вул. Червоноармійська, 20 та повідомляє 
наступне.

На законодавчому рівні в Україні з 2014 року по 2018 рік було 
встановлено мораторій на проведення ДСНС України та її територіальними 
підрозділами планових перевірок суб’єктів господарювання, а здійснення 
позапланових перевірок проводилось виключно за наявності підстав 
зазначених статтею 6 Закону від 05.04.2007 № 877-V (із змінами) «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності».

Порядок проведення перевірок об’єктів суб’єктів господарювання 
здійснюється при дотриманні вимог Закону України від 05.04.2007 № 877-V 
(із змінами) «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності».

Статтею 31 Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік» (зі 
змінами, внесеними Законом України від 31.07.2014 № 1622-VII) з серпня 
2014 року встановлено мораторій на проведення перевірок контролюючими 
органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців.

Згідно пункту 3 розділу II прикінцевих положень Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» у 2015 та 2016 роках перевірки 
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом 
доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік 
здійснювалися виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою 
суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з 
вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
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З 01.01.2017 року набрав чинності Закон України «Про тимчасові 
особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-VIII.

Статтею 2 цього Закону встановлено до 31.12.2017 мораторій на 
проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», на підставі Річного плану здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 
2019 рік, затвердженого наказом ДСНС від 30.11.2018 № 692 «Про 
затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю)» та на виконання наказу ГУ ДСНС України у Київській області 
від 17.12.2018 року № 1251 Фастівським PC ГУ ДСНС України у Київській 
області з 15.01.2019 по 21.01.2019 було заплановано проведення планової 
перевірки додержання та виконання вимог законодавства у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки ТОВ «АГРОФОН» за адресою: 
Київська область, Фастівський район, с. Дмитрівка, вул. Червоноармійська,

15.01.2019 виїздом на місце проведення перевірки встановлено, що 
даний суб’єкт господарювання за вказаною адресою господарської діяльності 
не проводить.

З 2016 року відповідно довідки Дмитрівської сільської ради від 
20.09.2018 № 122/02-19 ТОВ «АГРОФОН» припинило свою діяльність.

Також направляємо Припис про усунення порушень вимог 
законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту 
ТОВ «АГРОФОН» від 20.03.2014 № 4 9 .

Додатки: 1. довідка Дмитрівської сільської ради від 20.09.2^18 
вих. № 122/02-19 на 1 арк. в 1 прим.;

2. копія Припису від 20.03.2014 № 49 на 4 арк. в 1 прим.
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