
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСКОМФОРТ»_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49108, Україна, м. Дніпро, вулиця Верещагіна, будинок 101, квартира 309___________
місцезнаходження,

___________________________________________44075321_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

________________________ директор -  Колбун Олександр Володимирович____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________ 0676329119, korotkovae18@gmail.com ____________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________________ на території України___________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки______________________ .

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 25.01.2021р._____________________

(дата проведення аудиту)
Я,____________________________________ Колбун Олександр Володимирович_________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________________________________ .
- роботи в колодязях, камерах, замкнутому просторі (топках,), окрім бункерів, шурфів, траншей,______
котлованів, замкнутому просторі (ємностів, боксів, трубопроводів колекторів)_______________________.
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів__________________________________________ .
- зварювальні роботи_____________________________________________________________________________.
- газополум’яні роботи___________________________________________________________________________ .
- монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, машин, механізмів, устатковання_______
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання пі лвиіиеної_ 
небезпеки______________________________________________________________________________________
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є______
ємностями для газового моторного палива;
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- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу суб’єктам
господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива.________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- балони з зрідженими вуглеводневими газами, балони з киснем____________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
- балон для ЗВГ, балон для кисню, 2018 рік виготовлення, Україна,__________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  6, у тому числі 6, на якому існує підвищений ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ «АСКОМФОРТ» орендує виробниче приміщення загальною площею 100м2, яке розташоване за 
адресою: 49108, Україна, м. Дніпро, вулиця Миколи Руденко, будинок 29А (договір оренди № 12 від 
15.01.2021р. з ТОВ «ТРЕС ГАЗ»)_________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ТОВ «АСКОМФОРТ» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку:__________________________________________________________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання з загального курсу______
охорони праці у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 20 від 27.01.2021р.)______.

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли_навчання «Правил безпечної_____
експлуатації електроустановок споживачів»,_ НПАОП 40.1-1.21-98 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та_перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у_________
Дніпропетровській області (протокол № 27 від 03.02.2021 р.) присвоєно ІУ групу з електробезпеки (до
1000 В)_________________________________________________________________________________________ .

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли_навчання «Правил охорони праці_ 
під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.71-13 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії_ Головного управління Держпраці у________
Дніпропетровській області (протокол № 34 від 09.02.2021р.)_______________________________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання.«Правил охорони праці_ 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,_НПАОП 0.00-1.81-18 у ТОВ «УЧБОВО-
КУРСОВИЙ_КОМБІНАТ ПРОФІ_ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління________
Держпраці у Дніпропетровській області_(протокол № 22 від 28.01.2021р.)__________________________ .

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання «Правил безпеки систем 
газопостачання», НПАОП0.00-1.76-15 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області_(протокол
№ 23 від 29.01.2021р.)____________________________________________________________________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-5.11-85у ТОВ «УЧБОВО-
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ_ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління_________
Держпраці у Дніпропетровській області_(протокол № 23 від 29.01.2021р.)___________________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання .«Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.15-07 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБШАТ_



ПРОФІ_ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління_Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 25 від 01.02.2021р.)_________________________________________________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання .«Охорона праці і_______
промислова безпека в будівництві», ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 у ТОВ «УЧБОВО-
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління_________
правління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 46 від 19.02.2021р.)_________________

Директор Колбун Олександр Володимирович, головний інженер Стришко Олексій_______________
Володимирович, слюсар Штепенко Євген Геннадійович пройшли навчання «Правил пожежної 
безпеки в Україні», НАПБ А.0.001-2014, «Кодекс цивільного захисту України» у ТОВ КОЛЬЧУГА
СЕРВІС» (протокол № 1/21 від 21.01.2021р.»)_____________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне______
експлуатацію машин підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:______

Наказом № 1 від 25.01.2021р. створено службу охорони праці на підприємстві, забезпечено_______
функціонування СУОП, призначено директора Колбун О.В.________________________________________

Наказом № 2 від 25.01.2021р. затверджено Положення з охорони праці та інструкції з охорони_____
праці___________________________________________________________________________________________

Наказом № 3 від 25.01.2021р._________________________________________________________________ .
1. Згідно вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.15-07______
головного інженера Стришко О.В. відповідальним за виконання робіт на висоті, видачу нарядів - 
допусків, розпоряджень__________________________________________________________________________ .
2. Згідно вимог ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС призначити головного інженера Стришко О.В._________________
відповідальним за експлуатацію електрогосподарства підприємства, за експлуатацію_________________
електроінструменту______________________________________________________________________________ .
3. Згідно вимог «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.71-13_____
призначити головного інженера Стришко О.В. відповідальним за експлуатацію інструментів і________
пристроїв, які використовуються на підприємстві__________________________________________________ .
4. Згідно вимог чинного законодавства України призначити головного інженера Стришко О.В._______
відповідальним за видачу, застосування, іспит та зберігання засобів індивідуального захисту_________
працівниками підприємства______________________________________________________________________ .
5. Згідно вимог чинного законодавства України, призначити відповідальним за виконання робіт_______
підвищеної небезпеки головного інженера Стришко О.В.___________________________________________
6. Згідно вимог чинного законодавства України, призначити відповідальним за виконання робіт:______
- по організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та_________________
вибухонебезпечних об'єктах підприємства;_______________________________________________________
- робіт в закритих просторах, колодязях, камерах;__________________________________________________
- робіт по експлуатації технологічних трубопроводів;______________________________________________
- робіт по обстеженню, прочистці, ремонту димових та вентиляційних каналів;_______________________
- зварювальних робіт;____________________________________________________________________________
- робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню, технічному обслуговуванню машин, механізмів_______
підвищеної небезпеки;___________________________________________________________________________
- газополум’яні роботи__________________________________________________________________________ .
8. Згідно вимог «Типової інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,______
НПАОП 0.00-5.11-85, «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.76-15 призначити
головного інженера Стришко О.В. відповідальним за виконання газонебезпечних робіт, видачу_______
нарядів-допусків_________________________________________________________________________________.
9. Згідно вимог «Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»,______
НПАОП 0.00-1.73-14 призначити головного інженера Стришко О.В. відповідальним за охорону праці_ 
та безпечну експлуатацію технологічних трубопроводів____________________________________________ .
10. Згідно вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», НАПБ А.0.001-2014 призначити головного 
інженера Стришко О.В. відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві________________________ .
11. Згідно вимог Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення і 
перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 призначити:__________________________
- інженеру з охорони праці Колбун О.В. проводити вступні інструктажі з усіма працівниками, які_____
приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;_____



проводити вступний інструктаж з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і_____
беруть безпосередню участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи для підприємства;
- головного інженера Стришко О.В. відповідальним за своєчасне проведення первинних, повторних, 
позапланових, цільових інструктажів з охорони праці працівникам підприємства
12. Згідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП0.00-4.15-98 інженеру 
з охорони праці Колбун О.В. здійснювати систематичний контролю за своєчасним розробленням нових 
і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним
внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та________
організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших 
нормативно-технічних та організаційно - методичних документів з охорони праці___________________ .
13. Згідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», К О Л О Ш І  -4.15-98________
головного інженера Стришко О.В. розробляти необхідні інструкції, переглядати, реєструвати, вводити 
в дію___________________________________________________________________________________________ .

Наказом № 6 від 25.01.2021р. затверджено постійно діючої комісії з перевірки знань з питань_____
охорони праці.__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 1 від 25.01.2021р. ТОВ «АСКОМФОРТ» створено службу охорони праці,_____________
функції служби охорони праці виконує директор підприємства Колбун О.В., який має відповідну_____
підготовку (ст. 15 ЗУ «Про охорону праці»)_______________________________________________________ .

наявністю служби охорони праці 
В ТОВ «АСКОМФОРТ» розроблено, затверджено і введено в дію наказом № 2 від 25.01.2021р. 

«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці», інструкції з охорони праці__________________________________________ .

В ТОВ «АСКОМФОРТ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції._____________
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00 - 
6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 
діють на. підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98
зі змінами.______________________________________________________________________________________ .

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, 
позаплановий та. цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.___________________________________

Наказом № 2 від 25.01.2021 року в ТОВ «АСКОМФОРТ» розроблені, затверджені, введені в дію
Положення, інструкції з охорони праці для професії, видів робіт, в тому числі при виконанні_________
робіт, що декларуються:__________________________________________________________________________
1. Положення про службу охорони праці__________________________________________________________ .
2. Систему управління охороною праці___________________________________________________________ .
3. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці__________ .
4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці_____________________________________________.
5. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці .
6. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства____________________________________ .
7.Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами особистого захисту___________________________________________________ .
ІІ. Інструкції з охорони праці:____________________________________________________________________
1. Інструкція № 1 вступного інструктажу для працівників підприємства_____________________________.
2. Інструкція № 2 первинного інструктажу з ОП для працівників підприємства_______________________.
3. Інструкція № 3 з охорони праці для працівників неелектротехнічного персоналу___________________ .
4. Інструкція № 4 з охорони праці під час робіт з інструментами і пристроями_______________________ .
5. Інструкція № 5 з охорони праці директора______________________________________________________.
6. Інструкція № 6 з охорони праці інженера з охорони праці________________________________________ .
7. Інструкція № 7 з охорони праці по застосуванню первинних засобів пожежогасіння, їх утримання, 
зберігання_______________________________________________________________________________________.
8. Інструкція № 8 з охорони праці при виконанні робіт на висоті____________________________________ .
9. Інструкція № 9 про надання першої медичної допомоги__________________________________________ .
10.Інструкція № 10 з охорони праці під час робіт з ручними інструментами та пристроями___________ .



П.Інструкція № 11 з охорони праці головного інженера
12.Інструкція № 12 з охорони праці головного інженера____________________________________________ .
13.Інструкція № 13 з охорони праці організації безпечного ведення вогневих робіт на________________
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах_________________________________________.
14.Інструкція № 14 з охорони праці для електрогазозварника______________________________________ .
15.Інструкція № 15 з охорони праці для слюсаря по ремонту газового обладнання____________________ .
16.Інструкція № 16 з охорони праці під час робіт в закритих просторах______________________________ .
17.Інструкція № 17 з охорони праці під час експлуатації технологічних трубопроводів________________.
18. Інструкція № 17 з охорони праці для чистильника димових і вентиляційних каналів_______________ .
19.Інструкція № 19 з охорони праці при експлуатації балонів_______________________________________ .
20.Інструкція № 20 з охорони праці для забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно
вибухонебезпечних середовищах_________________________________________________________________ .
21.Інструкція № 21з охорони праці під час експлуатації технологічних трубопроводів________________ .
22.Інструкція № 22 з охорони праці для врегулювання питань захистів від вибухів на об’єктах
підприємства____________________________________________________________________________________.
На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:_______________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці__________________________________.
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці -  2шт.____________________.
- журнал видачі інструкцій;______________________________________________________________________
- журнал реєстрації інструкцій;___________________________________________________________________
- журнал оперативного контролю за станом охорони праці;_________________________________________
- журнал 1 групи з електробезпеки;________________________________________________________________
- журнал реєстрації нарядів допусків на проведення робіт на висоті_________________________________
- журнал реєстрації нарядів допусків на проведення газонебезпечних робіт___________________________
- журнал газонебезпечних робіт__________________________________________________________________
- журнал обліку вогневих робіт___________________________________________________________________
- журнал обліку нарядів-допусків на проведення вогневих робіт_____________________________________
- журнал зварювальних робіт_____________________________________________________________________
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями_____________________________________________
- журнал видачі спецодягу________________________________________________________________________
- журнал видачі запобіжних пристроїв і ЗІЗ________________________________________________________
- журнал реєстрації аварій________________________________________________________________________
- журнал обліку професійних захворювань________________________________________________________
- журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків_________________________________________
- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру____________________________________
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки________________________________________.
_(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

На. підприємстві в наявності технічний паспорти, технічна документація на обладнання, що_______
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме:_____________________
- зварювальний апарат інверторного типу «ИСА-250»______________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом одягу, взуттям згідно «Норм безоплатної_______

видачі одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства»,____________
затверджених наказом директора № 11 від 25.01.2021 р. Під час виконання задекларованих робіт______
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме: костюм ХБ -  6 од; черевики_______
шкіряні -  6од; рукавиці брезентові -  6од.; знаки безпеки; жилети сигнальні -  6од.; каски захисні -
6од.; комбінезони -  6од.; захисні окуляри -  6од.; пояс лямковий комбінований ПЛ -  6од.; строп______
канатний 1СКР2 -  6од.; строп ланцюговий -  1СЛ2 -  6од.; карабіни - 6од.; страхувальна мотузка -  6од.

засобів індивідуального захисту,
На. підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом________ .

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті на_
роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в Державному закладі «Спеціальна________________
багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ в Україні» міста, Дніпро (надані відповідні медичні довідки).______

На. підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно - 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений Верховною Радою України, № 2694-ХТТ 
від 14.10.1992, із змінами; Закон України «Про охорону праці» (загальний курс); «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18; «Правила



безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98; ПТЕЕС; ПУЕ; «Правила 
безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.71-13; «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи
з екранними пристроями», НПАОП 0.00-7.15-18. «Правила пожежної безпеки в Україні», НАПБ_____
А.0.001 -2014; «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.75- 
15; «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОПО.ОО-1.76-15; «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.11-85; «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕС. ПУЕ; «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.15-07: «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12___________________________________________________________.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і_____________
паспортами обладнання.інструкціями підприємства.інструкціями з питань охорони праці та передбачає 
проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність покладається
на керівників робіт.______________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки._________________________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих додань.

нормативнсьдрарової та^йтеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В.Колбун
(ініціали та прізвище)

X
«24» лютого 2021р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному орган 
Держпраці &3 2(Ь#/р. № Л /- ______.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


