1

2

11
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 після підпункту 2 новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):

відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 3);

відомості про наявність транспорту реагування (додаток 4)».             

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4;

у підпункті 4 слово та цифру «додаток 3» замінити словом та цифрою «додаток 5»;

2) у пункті 7: 

в абзаці другому підпункту 2 цифри та слова «15 грудня (станом на                    1 грудня)» замінити цифрами та словами «15 вересня (станом на 1 вересня)»;

доповнити пункт новим підпунктом 11 такого змісту:

«11) повідомляти письмово замовників охоронних послуг про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження охоронної діяльності загалом або за місцезнаходженням об’єктів охорони  замовників охоронних послуг у день припинення діяльності.
Про відновлення провадження охоронної діяльності ліцензіат повідомляє замовників охоронних послуг письмово у день відновлення діяльності.»;

3) у пункті 8:

у підпункті 2 після слів «статутними документами» доповнити словами «щодо найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця»;

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) доступність до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів послуг), для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.»;

4) у підпункті 1 пункту 10 слова «печаткою власника» замінити словом «власником»;

5) у підпункті 2 пункту 13 після слів «технічні засоби охорони» слова «спеціального призначення» виключити;
 
6) додаток 1 викласти в такій редакції:



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)
____________________________
(прізвище, ініціали)

7) у додатку 2 слова «МП (за наявності)» виключити.

8) доповнити після додатка 2 новими додатками 3 та 4 такого змісту: 






Додаток 3
до Ліцензійних умов


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

Порядковий номер
Найменування спеціального засобу
Дата придбання 
Документ, що підтверджує право власності або користування
1
2
3
4

__________________________
(прізвище та ініціали)
_______________________
(підпис)
«___» _______ 20__ року









Додаток 4
до Ліцензійних умов


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

Порядковий номер
Марка (модель),  реєстраційний номер транспортного засобу
Дата придбання
Документ, що підтверджує право власності або користування
1
2
3
4

__________________________
(прізвище та ініціали)
_______________________
(підпис)
«___» _______ 20__ року
  
        У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 5.

__________________

