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Центр надання адміністративних послуг 
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ВХ. № Мо± ?
20 р.

:= ^ ц кш
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ».______ 53201
Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників 56. код ЄДРПОУ 31760880________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_________________ ТТІарф Дмитро Андрійович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________ (0566) 63-87-02. nzto@nzto.com.ua______________
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;

53201 Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників 56
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно Висновку за 
результатами ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки проведеного ДП 
« П р и д н і п р о в с ь к и й  ЕТЦ» в і д  17.10.2013р. ПрАТ «НЗТО» не належить до об’єктів
пі гтвитттеної______небезпеки______та______визнаний______Потенційно______небезпечним
об’єктом_______________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Шарф Дмитро Андрійович________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Радіологічний контроль
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра
3. Обстеження, ремонт і чищення ПОВІТРОПРОВОДІВ
4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму 

високої частоти
5. Зберігання балонів зрідженим та інертним газом (кисень технічний, пропан бутан)
6. Зварювальні роботи_____________________________________________
7. Ковальсько-пресове устаткування в кількості 16 одиниць, а саме:

1. Маніпулятор МК-2-66. 1967р. виготовлення СРСР: 2. Молот ковальний МІ 545. 1967р. 
виготовлення СРСР; 3. Маніпулятор МК-5-66, 1967р. виготовлення СРСР; 4. Прес 
гідравлічний ПБ 1339. 1988р. виготовлення СРСР; 5. Шаржир-машина ШМ-5-66, 1968р. 
виготовлення СРСР; 6. Молот ковальний 0=1т. М1340А. 1968р. виготовлення СРСР; 7.
Прес одн окр ивоптип н ий  400т. К9536. 1993р. виготовлення Білорусь: 8. Молот
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штампувальний 0=3т М213. 1966р. виготовлення СРСР; 9.Прес гвинтовий 160т ФБ1732А, 
1991р. виготовлення СРСР; 10. Прес кривошипний 100т. К2130.1968р. виготовлення СРСР;
11. Молот пневматичний Р=250кг М413. 1966р. виготовлення СРСР; 12. Прес 
кривошипний 0=63От. К9538. 1966р. виготовлення СРСР: 13. Молот штампувальний 0=5т 
МА2147. 1992р . виготовлення СРСР: 14. Прес кривошипний КБ-105, 1965р. виготовлення 
СРСР: 15. Прес гідравлічний П-437. 1968р. виготовлення СРСР; 16. Прес гідравлічний ПА- 
415. 1966р . виготовлення С РС Р___________________________________________________ •
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або 

марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 54, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 47 осіб
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) -  4. з них: виробничих об’єктів (цехів) -  1, адмінбудівля -  1.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Ві лповілальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці Шарф Дмитро 
Андрійович, який п р о й ш о в  навчання та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області в КП «Навчально курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» по: загальному курсу з охорони праці (посвідчення 
№005622. протокол №304 від 22.10.20 18р.). «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» НПАОП 27.0-1.01.-08 (посвідчення №007017. протокол №345 від 
16.11.2018р.): «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (посвідчення 
№005228. протокол №298 від 12.10.2018р.). «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-.06-08 (посвідчення 
№007102. протокол № 358 від 22.11.20 18р.). «Правила охорони праці підчас експлуатації 
обладнання, шо працює під тиском» НПАОП (посвідчення №005822, протокол № 307 від 
22.11.2018р.). «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 (посвідчення №007256. протокол № 368 від 26.11.2018р.)

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 66 від 27.03.2017 року на підприємстві створена служба з охорони праці та 
екології, яка Ф у н к ц і о н у є  у  відповідності до вимог «Положення про службу охорони праці 
та екології» (затвердженого та введено в дію наказом №256 від 30.10.2018). діючої на 
підприємстві «Системи управління охороною праці» (наказ № 222 від 24.10.2017р.), 
Чисельність служби -  3 особи (начальник служби, інженер з ОП та Е. інженер з охорони 
навколишнього середовища). Служба підпорядкована безпосередньо голові правління 
ПрАТ «НЗТО». Керівник служби охорони праці та екології Лещенко Ольги Вікторівни 
(наказ про призначення № 262/ВК від 26.11.2018). яка пройшла відповідне навчання та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в 
КП «Навчально курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» по: загальному 
к у р с у  з о х о р о н и  пратті (посвідчення №005622. протокол №304 від 22.10.2018р.), «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01 .-08 (посвідчення 
№007017. протокол №345 від 16.11.2018р.): «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 
0.00-1.80-18 (посвідчення №005228. протокол №298 від 12.10.2018р.). «Правила охорони 
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-.06-
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08 (посвідчення №007102, протокол № 358 від 22.11.2018р.). «Правила о х о р о н и  праці 
підчас експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП (посвідчення №005822. 
протокол № 307 від 22.11.2018р.), «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (посвідчення №007256. п р о т о к о л  № 368 від 
26.11.2018р.) «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07 (посвідчення №009927, протокол №42 від 22.02.2019р.). «Правил о х о р о н и  праці під час 
зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 (посвідчення №510015. п р о т о к о л  №215-16К від 
16.12.2016р.), допущена до роботи в електроустановках напругою до та вище 1000В 
(посвідчення № 112692, протокол № 03-18Д від 16.02.2018 р.). «Правила о х о р о н и  праці в 
газовому господарстві підприємств чорної металургії» НПАОП 27.1-1.09-09 (посвідчення 
№131552. протокол №42-17К від 14.04.2017р.)_________________ ____________________ .

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві організовано проведення інструктажі та стажування працівників 
підприємства. Згідно з п.6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться: «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці». «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці на робочому місці». Затверджено програму вступного інструктажу та перелік 
питань первинного інструктажу. На підприємстві розроблено та введено r гтію наказом 
голови правління «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці».
Наказ голови правління ПрАТ «НЗТО» від 291/1 від 21.11.2018 «Про організацію і безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки». Наказом голови правління ПрАТ «НЗТО» від
28.09.2018 р. № 232 введено в дію «Положення про застосування биркової системи». 
Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони 
праці (інструкціями по професії та видам робіт), які розроблені на підставі «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохорони праці 
№9 від 29.01.1998 року. Інструкції з охорони праці переглянуті та затверджені наказами 
голови правління ПрАТ «НЗТО» № 236 від 28.09.2018р.. № 255 від 26.10.2018р.. № 303/1 
від 30.11.2018р.. № 318 від 18.12.2018р. Згідно довідника класифікаційних характеристик, 
затверджених Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336. на підприємстві розроблені та затверджені 
посадові інструкції керівників та фахівців.
На підставі правил та норм з охорони праці та з ціллю підвищення рівня профілактичної 
роботи з охорони праці на підприємстві та у структурних підрозділах наказом № 13 від
02.01.2019 р. організовано роботу з охорони праці на ПрАТ «НЗТО».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, навчання робітників та 
спеціалістів з охорони праці, курси цивільного призначення для робітників і посадових осіб 
ПрАТ «НЗТО» з питань охорони праці на право виконання робіт з пі пнишеною небезпекою, 
проводяться згідно договору № 2016/224/238 від 30.12.2016 р. з ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА».
Слюсар-ремонтник (з комунікацій) на гарячих роботах:
- Крамар Руслан Миколайович -  посвідчення №151843 від 08.07.2016. ТОВ СП «ТТН 
ДІЕКС»:
- Бєляєв Володимир Ілліч -  посвідчення №151844 від 08.07.2016. ТОВ СП «ТТН ДІЕКС» 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування:
- Тіщенко Володимир Валентинович - посвідчення №151855 від 26.07.2016. ТОВ СП «ТТН 
ДІЕКС»:
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- Сергіенко Олександр Володимирович - посвідчення №151857 від 26.07.2016 ТОВ СП 
«ТТН ДІЕКС»:
- Пилипенко Ігор Олексійович - посвідчення №151857 від 26.07.2016. ТОВ СП «ТТН 
ДІЕКС»:
- Величко Микола Миколайович-посвідчення №139 від 29.06.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА»:
- Лясковський Дмитро Анатолійович - посвідчення №32/11 від 23.05.2011. НТТПО 
м. Нікополь:
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування:
- Ярина Микола Миколайович -  свідоцтво №0689 від 24.10.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА», протокол № 257 від 24.10.2016р.:
- Майчуб Антон Петрович - свідоцтво №0267 від 12.01.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА», протокол № 8 від 22.01.2016р.:
- Куцик Микола Миколайович - свідоцтво №02666 від 22.01.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА», протокол № 8 від 22.01.2016р.:
- Здоров Кирило Васильович - свідоцтво №0690 від 24.10.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА», протокол № 257 від 24.10.2016р.:
- Довбиш Юрій Леонідович - свідоцтво №0390 від 24.10.2016. ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА», протокол № 207 від 18.07.2011р.:
Електрогазозварник:
- Гудим Олександр Миколайович -  посвідчення №АР0004-222-18 від 06.12.2018. ТОВ 
«НТЦ «Спецсервіс» протокол 12.1.5 від 06.12.2018р.
- Завідной Артем Володимирович -  посвідчення №АР0004-224-18 від 06.12.2018. ТОВ 
«НТЦ «Спецсервіс» протокол 12.1.5 від 06.12.2018р.
- Доруда Володимир Петрович - посвідчення №АР0004-223-18 від 06.12.2018. TOB «НТІІ 
«Спецсервіс» протокол 12.1.4 від 06.12.2018р
- Ревякін Сергій Вікторович - посвідчення №АР0004-227-18 від 06.12.2018. ТОВ «НТЦ 
«Спецсервіс» протокол 12.1.4 від 06.12.2018р
Вище вказані робітники пройшли перевірку знань з питань охорони праці в заводських 
комісіях ПрАТ «НЗТО» склад, яких затверджений № 13 від 02.01.2019 р. «Про організацію 
роботи з охорони праці на ПрАТ «НЗТО у 2019 р о п і » .

Наказом від 31.12.2018р. № 339 призначено осіб відповідальних за справний стан 
металургійного і технологічного (механічного) обладнання підприємства —  механік 
інструментального цеху Мушта М.М.. механік ливарного цеху Попіль К С  мєуяшУ 
ковальсько-пресового цеху Береза О.М.
Наказом від 31.12.2018р. № 337 призначено осіб відповідальних за безпечне виконання 
робіт, що виконуються на висоті -  механік інструментального цеху Мушта М.М.. енергетик 
інструментального цеху Мірошниченко В.П.. механік ливарного цеху Попіль К.С.. 
енергетик ливарного цеху Капранов Г.В., механік ковальсько-пресового цеху Береза О.М.. 
енергетик ковальсько-пресового цеху Куцик А.М. (пройшли навчання та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в КП «Навчально 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» з курсу «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. (протокол №42 від 22.02.2019рЛ. 
Наказом від 31.12.2018р. № 338 призначено відповідальних осіб за безпечну експлуатацію 
балонів із стисненим та зрідженим газом — механік інструментального цеху Мушта М.М.. 
енергетик інструментального цеху Мірошниченко В.П.. механік ливарного цеху Попіль 
К.С., енергетик ливарного цеху Капранов Г.В.. механік ковальсько-пресового цеху Береза 
О.М., енергетик ковальсько-пресового цеху Куцик А.М. (пройшли няичання та перевірку



знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в КП 
«Навчально курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» з курсу «Правил будови 
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. 
протокол № 307 від 22.10.2018).
Наказом від 15.02.2019 № 69 призначено відповідальних осіб за технічний стан і своєчасне 
випробування запобіжних поясів на ПрАТ «НЗТО».
Наказом від 02.01.2019 №04 призначено відповідальних осіб за електрогосподарство ня 
ПрАТ «НЗТО»: інструментальний цех -  енергетик цеху Мірошниченко В.П. (5група 
електробезпеки понад 1000В, посвідчення № 112845. п р о т о к о л  №47-18Д від 26.06.2018. 
ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»), ковальсько-пресовому цеху -  енергетик цеху Куцик А.М. (5 група 
електробезпеки понад 1000В, посвідчення № 112691. п р о т о к о л  №47-18Д від 16.02.2018. 
ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»), ливарному цеху -  енергетик цеху Капранов Г.В. (5група 
електробезпеки понад 1000В. посвідчення № 112690. п р о т о к о л  №03-18Д від 16 02 2018 
ТОВ СП «ТТН ДІЕКС»). " 1— 1 1
Працівники, що виконують заявлені роботи періодично проходять медичний огляд 
(останній заключний акт від 30 травня 2018 року)_________________ _________________

експлуатаційної документації,

На підприємстві—в_наявності необхідна експлуатаційна документація, в тому числі на
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки. 
Працівники ПрАТ «НЗТО», в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту відповідно вимог «Норми безплатної видачі спеціального о д я г у . 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості» НПАОП 0.00-3.07-09. « Н о р м и  безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів ін пиві дуального захисту 
працівникам металургійної промисловості» НПАОП 27.0-3.01-08. «Норми безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам машинобудування та металообробної п р о м и с л о в о с т і»  НПАОП 29.0-3.02-06.

засобів індивідуального захисту,

Балони із стисненим, зрідженим та інертним газом (кисень технічний, пропан-бутан) на 
підприємстві тимчасово зберігаються в ковальсько-пресовому цеху в металевому ящику 
(колона №16 по центральній осі цеха). Металевий ящик обладнаний захватними скобами
Д л я —фіксації—балонів_у вертикальному положенні (до шести шт.). Металевий ятттик
замикається на ключ.
не зберігаються, вони постачаються на підприємство у кількості необхідній пЛя виконання 
необхідний робіт (договір з ТОВ «ВКП « П р о м і н ь »  в і д  06.12.2018 № 314).
Дри роботах на висоті робітники забезпечуються поясами запобіжними монтерськими, у 
кількість 27 шт., дата наступного випробування 15.05.2019 р о к у .

—перевірки—стану_загазованості робочих місць, використовується сигналізатор-
течошукач типу ВАРТА 5-03М у кількості 1 шт.. сигналізатор газу ІІІИТ-2 v кількості 1 шт. 
Дата наступної повірки 15.08.2019 р о к у .

Для захисту органів дихання використовуються респіратори пилозахисні. респіратори типу 
Тополь А1, РУ- бОМ з фільтром. FFP2 з клапаном, захисний ЗМ 9101. РП з клапаном М-100 
П-1К.
Для проведення радіологічного контролю здійснює диспетчер виробництва ливарного цеха 
Іванова Людмила Володимирівна, яка пройшла навчання, отримала потрібні знання з 
питань радіаційної безпеки та охорони праці при проведенні операцій з металобрухтом в 
ДП «Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухтом» (посвідчення № 
35207 від 06.08.2010р., протокол перевірки знань №47 від 24.10.2018р.)
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Для проведення радіологічного контролю здійснюється радіометром-дозиметр СТОРА-ТУ 
зав. №1000464 дата наступної повірки 19.10.2019 р.
Для виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000В. робітники 
забезпечуються:
- діелектричні рукавиці (дата наступної повірки 14.09.2019 р Л -  43 пар:
- покажчик напруги «Поиск-1» (дата наступної повірки 26.07.2019 рЛ -  4 шт.:
- покажчик напруги «Поиск-5» (дата наступної повірки 07.03.2020 р.) -  4 шт.:
- покажчик напруги «Поиск-ІФ» (дата наступної повірки 13.12.2019 р Л -  4 шт.:
- покажчик напруги УВНУ-10 СЗ (дата наступної повірки 06.09.2019 рЛ -  1 шт.:
- діелектричні калоші марки Ев (дата наступної повірки 26.07.2021 рЛ -  7 пар:
- діелектричні боти (дата наступної повірки 26.07.2021 рЛ -  9 пар:
- штанга ізолююча ШО-Ю (дата наступної повірки 05.07.2019 рЛ -  1 шт.:
- штанга для накладання заземлення ШЗП-10/15 ELPRIB (дата наступної повірки

05.07.2019 р Л - 2 шт.:
- штанга ізолююча ШЗ-15 (дата наступної повірки 05.07.2019 рЛ -  3 шт.:
- електровимірювальні кліщі DT3266L ((дата наступної повірки 05.07.2019 рЛ -  1 шт.: 
Послуги по технічному обслуговуванню електротехнічного обладнання здійснює ТОВ 
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» згідно укладеного договору з № 20190045/43 від 16.01.2019 
року.
Для виконання зварювальних робіт використовується:

- зварювальний апарат ТС-500. кількість -  4 шт.. інв.№ 00996/1. 00996/3. 00996/4. 
00996/5:

- зварювальний апарат СТД-500, кількість -  1 шт.. інв.№ 00996/2:
- зварювальний апарат СТД-500. кількість -  1шт.. інв.№ 00996/6:
- зварювальний апарат ТДМ-317, кількість -  2 шт.. інв.№ 000470. 000471:
- зварювальний апарат МНП-250, кількість -  1 шт.. інв.№ 000862:
- зварювальна установка ВС-600С. кількість -  1 шт.. інв.№ 002367:
- зварювальний апарат ММА-250, кількість -  1 шт.. інв.№ 08446:
- трансформатор зварювальний ТДМ259 - 3 шт.. інв.№000905, 000907. 000909
- трансформатор зварювальний ТДМ1000- 1 шт.. інв.№000910:
- трансформатор зварювальний ТДМ1202- 1 шт.. інв.№000906:
- зварювальний апарат ТДМ-250. кількість -  1 шт.. інв.№ 000861:
- трансформатор зварювальний ВДУ506- 1 шт.. інв.№000911:
- інвертор зварювальний «Бригадир» - 1 шт.. інв.№08357:
- інвертор зварювальний «Дніпро» - 1 шт.. інв.№002415:

Всі працівники забезпечені нормативно-правовою базою.
Наказом голови правління ПрАТ «НЗТО» від 16.01.2019 р. № 28 затверджено покажчик 
нормативно-правових актів з охорони праці необхідного для роботи підприємства, в тому 
числі:
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, т о  пряпіпг 
під тиском»;
- НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;
- НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 
металургії»:
- НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт»:
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», та ін.
В кожному цеху, дільниці облаштовані куточки з охорони пратті, оснатттені наглядними та 
навчально-методичними матеріалами. Бібліотечний Фонд налічує достатню кількість
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законодавчих та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний Фонд також 
постійно поповнюється за рахунок періодичних видань.
Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

20^р. № _____

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, устаткування 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.”. _______________________


