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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “СОЛАР ГРШ
ЛАЙТ”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

51909. Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське, Підвденний район, вул. Колеусівська,
буд. 24, кв. 10
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 41423498,
код згідно з ЄДРПОУ.

Бугайов Максим Анатолійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

050 9223906; solargreen@ukr.net
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 власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників на території
Дніпропетровської області та на об’єктах замовників за місцем виконання робіт згідно
договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_________________________відсутня _______________________________
(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________ відсутня___________________ _________

я, Бугайов Максим Анатолійович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної

небезпеки та/або експлуатації (застосз^ання) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
- Роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1,3 метра;
- Роботи верхолазні;
- Зварювальні роботи;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти;
Маркшейдерські роботи;
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій <іи під водою.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механЬмів, 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 - 15
кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існу*^ підвищений ризик виникнення травм - 11
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості;
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M., Гусак М.В. п р о й ш л и навчання в
Навчальному центрі з охорони праці ФОН Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно чинного Законодавства
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків
аварій.
Витяг з протоколу №2.04-19 ОП від 23.04.2019 р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M., Гусак М.В. п р о й ш л и навчання в
Навчальному центрі з охорони праці ФРП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАРП 0.00-5.11-85
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу №25.04-19 від 15.04.2019 р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов Р.М., Гусак М.В. пройшли навчання в
ТРВ “УКК Профі Лайн” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно НПАРП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Рхорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН АЗ.2-2-2009).
Витяг з протоколу № 115 від 04.04.2019 р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M., Гусак М.В. пройшли навчання в
ТРВ “УКК Профі Лайн” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у

Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»,
ЛБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
Виписка з ПРОТОКОЛУ № 116 від 04.04.2019 р.
Директор Бугайов М.А.., Чернуха А.М., Квасов P.M., Гусак М.В. пройшли навчання в
ТОВ “УКК Профі Лайн” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями».
Виписка з протоколу № 107 від 29.03.2019р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M.. Гусак М.В. пройшли навчання в
ТРВ “УКК ПроФі Лайн” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПРПРШ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. V група
з електробезпеки до та вище 1000 В.
Виписка з протоколу №106 від 28.03.2019 р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M.. Гусак М.В. пройшли навчання в
ТРВ “УКК Профі Лайн” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області згідно ППАРП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті».
Виписка з протоколу № 119 від 05.04.2019 р.
Директор Бугайов М.А., Чернуха А.М., Квасов P.M.. Гусак М.В. пройшли навчання в
Навчальному центрі з охорони праці ФРП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАРП 0.00-1.24-10
“Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом”.
Витяг з протоколу JVs 27.04-19 від 22.04.2019р.
Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
Маркшейдер Михайленко Р.К. - закінчила Криворізький технічний університет за
спеціальністю “Маркшейдерська справа”, та здобула кваліфікацію гірничого інженера.
Диплом HP № 23404174 від 04.07.2003р.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Кочалідзе Г.Т. Маріупольський професійний ліцей за професією - електромонтер по ремонту і
обслуговування електроустаткування 4 розряду.
Свідоцтво №141-13 від 09.06.2013 р.
Електромонтажник електричних мереж і електроустаткування Кочетков Р.А. Маріупольський професійний ліцей за професією - електромонтажник електричних
мереж і електроустаткування 4 розряду.
Свідоцтво №128-15 від 08.06.2015 р.
020 р.
Електрогазозварник Носатов І.Р. - УК «Дніпробуд» за професією - електрогазозварник 4
РР?Р.яДУг
Посвідчення №5801 від 23.03.2017 р.

Електрогазозварник Носатов 1.0. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці
України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНД «Коксохімтепломонтаж»
згідно СНиП 3.05.05-84. НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 0.00-1.80-18. ДСТУ Б.В.2.6-199;2014.
ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН,В-23-20-2001. Допущений до. ручного дугового зварювання
покритим
електродом
сталевих,
несучих
і
ОГОРОДЖУЮЧИХ
конструкцій,
вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів,
парових і ВОДОГРІЙНИХ котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання.
Протокол №207 від 19.09.2018 р. Посвідчення зварника №195-ЛН-58, дійсне до 19.09.2020
Слюсарі-ремонтпики Погонець Д.В. та Погонець В.Я. - ТОВ «УК Спектр» за професією слюсар-ремонтник 4 розряду.
Посвідчення №0794 та №0795 від 26.04.2018 р.
Верхолази Самсонов Г.В. та Степанов А.О. - ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро за
кваліфікацією - верхолаз 6 розряду.
Виписка з протоколу № 36 від 27.03.2017р. Посвідчення № 0292, № 0295.
Чистильники димоходів, лежаків та топок Ткаченко С.О. та Самойленко А.А. - КП
“Навчально-курсовий комбінат “Дніпропетровської облансної Ради” за професією чистильник димоходів, лежаків та топок З розряду.
Протокол № 340 від 11.11.2011р. Посвідчення № 130977 та № 13(^78.
Машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М. — Центр пі^ттпвки та
перепідготовки робітничих кадрів м. Кривий Ріг за професією - машиніст екскаватора
о д н о к о в ш о в о г о , 6 РОЗРЯДУ.

Витяг з протоколу № 21/1 від 29.06.2017р. Посвідчення № 0121.
Маркшейдер Михайленко O.K., електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування Кочалідзе Г.Т., електромонтажник електричних мереж і
електроустаткування Кочетков О.А., електрогазозварник Посатов І.О., слюсаріремонтпики Погонець Д.В., Погонець В.Я., верхолази Самсонов Г.В., Степанов А.О.,
Чистильники димоходів, лежаків та топок Ткаченко С.О. та Самойленко А Л „ машиніст
екскаватора одноковшового Петров О.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони
праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям. НПАОП 40.11.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.17-13 «Н па вила о х о р о н и праці
під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека у будівництва, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».
Протокол №1 від 24.04.2019 р.
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НТТАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення ПРО порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
ОХОРОНИ праці», наказом № 06/ОП від 23.04.2019 р. на підприємстві ТОВ «СОЛАР ГРШ
ЛАЙТ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
-

Голова комісії______ - директор Бугайов М.А.
Члени комісії_______ - технічний директор Чернуха А.М.
- головний енергетик Квасов О.М.
- провідний інженер Гусак М.В.

На підприємстві ТОВ «СОЛАР І РШ ЛАЙТ» у відповідності до вимог ст. 20 Закону
України «Про охорону праці» наказом № 05/ОП від 23.04.2019 р. створена служба охорони
праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на технічного
директора Чернуху А.М.
Наказом № 08/0п від 23.04.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства призначено головного енергетика Квасова P.M.
Наказом №17/ОП від 24.04.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання
верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі напял-лопуску, облік, організацію
своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу
обліку і випробувань поясів та пристосувань» призначено провідного інженера Гусака
М.В. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створено комісію.
Наказом №13/ОП від 24.04.2019 р. відповідальною особою за виконання робіт в діючих
електроустановігах та за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налягрдженню.
ремонту, технічному обслуговуванню, реконструкції устатковання напругою понад 1000 В
(електричне
устатковання
електричних
станцій
та
мереж,
технологічне
електрообладнання) з правом видачі наряд-допуску призначено головного енергетика
Квасова P.M. Г5 група з електробезпеки до і вище 1000 В). До самостійного виконання
робіт в діючих електроустановках допущені електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування Кочалідзе Г.Т.. електромонтажник електричних мереж і
електроустаткування Кочетков Р.А.
Наказом №14/РП від 24.04.2019 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при
оформленні наряд-допуску, передбачаючого розробку та наступне здійснення комплексу
заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення
газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено провідного інженера
Гусака М.В. Право затвердження наряд-допусків директор поклав на себе.
наявністю служби охорони праці.

На підприємстві ТОВ «СРЛАР ГРШ ЛАЙТ». наказом № 09/РП від 24.04.2019р.
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці;
- Інструкція з ОХОРОНИ праці верхолаза;
- Інструкція з РП для електрозварника;
- Інструкція з РП для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування;
- Інструкція
з
РП
для
електромонтажника
електричних
мереж
та
електроустаткування;

Інструкція з o n для слюсаря-ремонтника;
Інструкція з ОП для чистильника димоходів, лежаків та топок;
Інструкція з ОП машиніста екскаватора одноковшового;
Інструкція з ОП при виконанні газонебезпечних робіт;
Інструкі^ія з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції
по Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, якиіі ведеться на
підприємстві, затверджений директором підприємства:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації ппотоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів
та ін.
- Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується;
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони
праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну
кваліфікацію;
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації.

У відповідності лгп НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спецолягоіи. спедвзутгям та іншими засобами індивідуального захисту», та
наказу № ОЗ/ОП від 04.03.2019 p.. працівники ТОВ “СОЛАР ГРІН ЛАЙТ”, які виконують
роботи з підвишеною небезпекою забезпечені спецодягом: екскаватор гусеничний JCB
JS360LC - 1 шт., (укладений договір оренди з ТОВ “СТРОЙ ЮА” № 23.04 від 23.04.2019р.,
дозвіл на експлуатацію екскаватора № 3368.14.32, виданий Територіальним управлінням
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області
та м. Києві від 20.06.2014р., чинний до 19.06.2019р.), кутова шліфувальна машина
DEXTER.NC 800AG-125 - 2 шт., кутова шліфувальна машина INTERTOOL-0212 - 1 шт.,
кутова шліфувальна машина Vitals Master. Ls 2323HL - 1 шт., перфоратор Forte.RH 26-8R
- 1 шт.. перфоратор RA 2882 НВп - 1 шт., перфоратор Vitals Master. Ra 2882 НВр - 1 шт.,
штроборіз AL-FA - 1 шт., штроборіз Bosch D70745 - 1 iin.. шланговий ізолюючий протигаз
ПШ-IC - 2 шт., лампа ЛБВК - 2 шт., риштування будівельні клино-хомутового типу, 128
м^, зварювальний інвертор KAISER WELDING.NBC-250 - 1 шт., зварювальний інверт^
Дніпро-М.САБ-260Н -1 шт., основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в
електроустановках; ізолюючі штанги всіх типів, ізолюючі кліщі, вказівники напруги,
сигналізатори напруги), показник напруги УВН-80 - 1 нгг., діелектричні рукавиці - 2
пари, діелектричні боти - 2 пари, набір інструментів - З компл., набір слюсарного
інструменту - З компл., газоаналізатор - 1 шт., респіратори - 2 шт., монтажні пояса 1ПЛК2 - 4 шт., зачіп тросовий - 4 шт., затискач “Жюмар” - 2 шт., “Скіф” - 2 шт., карабін
сталевий “Renger” - 4 шт., несучий і страхувальний канат — 2 шт., стрем’я - 4 шт.,
страхувальна петля “Прусик” - 2 шт., каски захисні “Універсал” будівельні - З шт., набір
слюсарного інструменту - З комплекти, електронний тахеометр Sokkia 530R O - 1 один,
(повірений в /ІН “Яніппостандартметрологія” від 15.02.2019р„ та чинний до 25.02.2020р.),

каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці
комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ
№761 від 27.08.2008 р.
У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для верхолазних та
висотних робіт пройшло випробування статичним та дінамічним навантаженням
комісією підприємства; пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт №1 від 24.04.2019р., риштування
будівельні клино-хомутового ТИ ПУ , акт № 2 від 24.04.2019р., страхувальні засоби акт № З
від 24.04.2019р.
У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках
(ізолюючі штанги, вказівники напруги, засоби з діелектричної гуми, сигналізатори
напруги, інструмент з ізольованими рукоятками тощо) пройшли випробування
підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і
захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж
«Нейтральна
енергетична
компанія»
(Свідоцтво
про
атестацію
ДП
«Дніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016 p.. чинне до 08.07.2019 p.), та допущені
до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. - протоколи від 23.11.2018 р.
засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки».
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і
від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07
лютого 2018 р. №48).
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт.
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про слуя^у охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з о х о р о н и праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників.
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.
НПАОП 0.00-1.24-10 “Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим сопособом”

НПАОП 45.2-7.02-12 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві” ШБН А.3.2-22009)
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Иідприсмстві є кабінет з охорони праці, оснащенний; iHdwpMauiftHHMH
стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного
захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці
підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці,
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних
договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях
структупного підпозяілу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявністі
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони
праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали.
Наказом № 18 від 24.04.2019 року провідного інженера Гусака М.В. призначено
відповідальною
особою
за
організацію
роботи
кабінету
охорони
праці.
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін.
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 24.04.2019
року провідного інженера Гусака М.В. призначено відповідальною особою за
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну
документацію з охорони праці.
навчально-методичного забезпечення.

Бугайов М.А.
(ініціади та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
2019 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, устагковання 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.”.

