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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ ___________ 2018 р. № _______


ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності


У Ліцензійних умовах провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960:

1) у пункті 6:

в абзаці дев’ятому підпункту 2 слова «та завірений печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 21 такого змісту:

«21) â³äîìîñò³ ïðî çàñîáè ïðîâàäæåííÿ îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çà íàÿâíîñò³):

â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â (äîäàòîê 21);

â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü òðàíñïîðòó ðåàãóâàííÿ (äîäàòîê 22)»;             

2) ó ïóíêò³ 7: 

â àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 2 ñëîâà òà öèôðè «15 ãðóäíÿ (ñòàíîì íà                    01 ãðóäíÿ)» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «15 âåðåñíÿ (ñòàíîì íà 01 âåðåñíÿ)»;

äîïîâíèòè ïóíêò íîâèì ï³äïóíêòîì 11 òàêîãî çì³ñòó:

«11) повідомляти замовників охоронних послуг листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) про планове та/або позапланове припинення провадження охоронної діяльності.
Про планове припинення провадження охоронної діяльності замовники охоронних послуг повідомляються не пізніш як за день до дня припинення діяльності, про позапланове припинення провадження охоронної діяльності – у день припинення діяльності. 
Ïðî â³äíîâëåííÿ ïðîâàäæåííÿ îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàìîâíèêè îõîðîííèõ ïîñëóã ïîâ³äîìëÿþòüñÿ ëèñòîì ó äîâ³ëüí³é ôîðì³ â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé ñïîñ³á (íàðî÷íî, ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì àáî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) äî äíÿ â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³.»;

3) ó ïóíêò³ 8:

ó ï³äïóíêò³ 2 ï³ñëÿ ñë³â «ñòàòóòíèìè äîêóìåíòàìè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «ùîäî íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ»;

äîïîâíèòè ïóíêò íîâèì ï³äïóíêòîì 5 òàêîãî çì³ñòó:

«5) íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî ïðèì³ùåíü ì³ñöü ïðîâàäæåííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ îáñëóãîâóâàííÿ çàìîâíèê³â îõîðîííèõ ïîñëóã (çà íàÿâíîñò³).»;

4) ó ï³äïóíêò³ 1 ïóíêòó 10 ñëîâà «ïå÷àòêîþ âëàñíèêà» çàì³íèòè ñëîâîì «âëàñíèêîì»;

5) ó ï³äïóíêò³ 2 ïóíêòó 13 ñëîâà «ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ» âèêëþ÷èòè;
 
6) äîäàòîê 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:




Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК


Міністерство 
внутрішніх справ України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця 
поштовий індекс _________________________
область  ________________________________
район  __________________________________
місто ___________________________________
вулиця  _______________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів або серія та номер паспорта фізичної особи – підприємця, який за своїми релігійними переконаннями відмовився від отримання такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті ____________________________________________________ 

Керівник юридичної особи ___________________________________________________
                  (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________________________

Телефон _________________ телефакс _________________ e-mail __________________ 

Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

До заяви додаються документи на _____ арк.

____ ____________ 20__ р.
_____________________
(підпис здобувача ліцензії)
____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)


7) ó äîäàòêó 2 ñëîâà «ÌÏ (çà íàÿâíîñò³)» âèêëþ÷èòè;

8) äîïîâíèòè íîâèìè äîäàòêàìè 21 òà 22 òàêîãî çì³ñòó: 






Додаток 21
äî Ë³öåíç³éíèõ óìîâ


ВІДОМОСТІ
про наявність спеціальних засобів ________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

Ïîðÿäêîâèé íîìåð
Íàéìåíóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî çàñîáó
Äàòà ïðèäáàííÿ 
1
2
3

__________________________
(³í³ö³àëè (³í³ö³àë ³ìåí³), ïð³çâèùå)
_______________________
(ï³äïèñ)
____ _______ 20___ ð.







Äîäàòîê 22
äî Ë³öåíç³éíèõ óìîâ


ВІДОМОСТІ
про наявність транспорту реагування ________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

Ïîðÿäêîâèé íîìåð
Ìàðêà (ìîäåëü), ðåºñòðàö³éíèé íîìåð òðàíñïîðòíîãî çàñîáó
Äàòà ïðèäáàííÿ
1
2
3

__________________________
(³í³ö³àëè (³í³ö³àë ³ìåí³), ïð³çâèùå)
_______________________
(ï³äïèñ)
____ _______ 20___ ð.
  
       
__________________

