ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТО ВА РИ С ТВ О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ
«РЕМ БУД АГРО »______________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ 51464, Дніпропетровська обл., Павлоградський район,________________
с. Богданівка, вул. Піщана, буд. 86
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 43529425_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ Директор Грсндач Олег Миколайович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________________ тел. +380502585656; 8УЄІа(І88@і.иа_________________________
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________________________
ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС». 1 рік. № 17233-14 від 27.04.2020 р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про
проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.04.2020 року
(звіт № 32349901-01.2 (AV10-0138.20 за результатами проведення аудиту стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)____________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Грендач Олег Миколайович___________________________________________________
(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 (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: зварювальні
роботи; зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
газополум’яні роботи; роботи верхолазні; зберігання балонів (кисень технічний, пропанбутан)
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання
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. на яких існує ризик виникнення травм: 8____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «РЕМБУД АГРО» орендує виробничі будівлі і споруди відповідно до договору № 27/0220 від 20.02.2020 р. укладеного з ФОП Грендач О М. Виробничі приміщення розташовані за
адресом: 51464 Дніпропетровська обл.. Павлоградський район, с. Богданівка. вул. Піщана,
буд. 86 загальною площею 3 9 м 2._________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «РЕМБУД АГРО» пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці у встановленому порядку:
______ Директор Ггш дач О.М.. заступник директора Черепенко Ю.Ю.. майстер Яценко М.О..
пройшли навчання ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань
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 від нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварій комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Запорізькій області від 07.11.2019 р. № 2008 (витяг з протоколу № 20-34 від 06.04.2020 р.
виданий»),
______ Директор Грендач О М. (IV гр. до 1000В). заступник директора Черепенко Ю.Ю. (IV
гр. до 1000В). майстер Яценко М.О. (IV гр. до 1000В) пройшли навчання в НВЦ «Професійна
безпека» і ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної
безпеки в Україні» комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Київській області і Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з
протоколу № 20-4 : від 14.04.2020 p.. витяг з протоколу № 81-204EJI-2019 від 18.07.2019 p.).
______ Директор Грендач О.М.. заступник директора Черепенко Ю.Ю.. майстер Яценко М.О.
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією,
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з
протоколу № 20-37 від 08.04.2020 p.. витяг з протоколу № 20-40 від 13.04.2020 p.).__________
______ Директор Грендач О.М.. заступник директора Черепенко Ю Ю . майстер Яценко М.О
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і НВП «Професійна
безпека» та перевірку знань НПАОП.45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН). НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» комісіями, створеними на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Київській області і Головного управління Держпраці у Запорізькій
області (витяг з протоколу № 20-38 від 09.04.2020 p.. витяг з протоколу № 20-36 від 08.04.2020
p.. витяг з протоко у/ № 81-722-19 від 26.07.2019 p.)._______________________________________
Наказом № 11 від 10.03.2020 р. призначені відповідальні:
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, за
організацію і безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі наряд-допусків майстер Яценко М.О . (IV група електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності заступник директора Черепенко Ю.Ю.;
- за організацію і безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будівель
та споруд, зміцнення їх аварійних частин з правом видачі нарядів-допусків - майстер Яценко
М.О.. у разі його відсутності - заступник директора Черепенко Ю.Ю.:
- за організацію і безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі наряд-допусків
включаючи роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри, роботи верхолазні та

скелелазні - майстер Яценко М.О.. у разі його відсутності - заступник директора Черепенко
Ю.Ю.:
за організацію і безпечне виконання газополум’яних робіт, експлуатацію балонів із
стисненим і зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан), зберігання балонів із
стисненим і зрідженим газом (кисень технічний, пропан-бутан) з правом видачі наряддопусків - майстер Яценко М.О.. у разі його відсутності - заступник директора
Черепенко Ю.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 4 від 10.03.2020 р. створена служба з охорони праці.
Функції служби охорони праці покладені на директора ТОВ «РЕМБУД АГРО» Грендача О.М.
наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «РЕМБУД АГРО» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про
службу охорони праці» (наказ № 5 від 10.03.2020 p.); «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 10 від 10.03.2020 p.).
«Положення про систему управління охороною праці» (наказ № б від 10.03.2020 p.).
У ТОВ «РЕМБУД АГРО» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції.
Нормативні акти j 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 відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
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.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 13 від 10.03.2020 p.). Голова комісії - директор ТОВ «РЕМБУД АГРО» Грендач О.М. та
члени комісії: заступник директора Черепенко Ю.Ю.. майстер Яценко М.О.. пройшли
навчання відповід чо до вимог 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 від нещасного випадку, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварій і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р. № 2008 (витяг з протоколу № 2034
від
06.04.2020
р.
виданий
ТОВ
«Учбовий
центр
з
охорони
праці
«ПРЕСТИЖ»),__________________________________________________________________________
У ТОВ «РЕМБУД АГРО» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони
праці (наказ № 7 від 10.03.2020 p.). в т.ч. № 1 для верхолаза. № 16 під час виконання робіт на
висоті. № 2, для електрозварника. № 7 для газозварника. № 10 при виконанні зварювальних
робіт. № 13 під час виконання газополум’яних робіт. № 6 для монтажника металевих і
залізобетонних конструкцій. № 15 під час виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу
будинків, споруд та зміцнення їх аварійних частин. № 9 при експлуатації та зберіганні балонів
з промисловими газами.
Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Печенюк уі.В. - пройшов повний курс навчання в НВЦ «Професійна безпека» і
рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєний 4 кваліфікаційний розряд з професії
«покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів» (посвідчення № 487-12019 від 12.04.2019 р.).
Іванов Ю.І. - пройшов повний курс навчання в НВЦ «Професійна безпека» і рішенням
кваліфікаційної комісії йому присвоєний 4 кваліфікаційний розряд з професії «покрівельник

рулонних покрівель та покрівель із штучних .матеріалів» (посвідчення № 487-2-2019 від
12.04.2019 р ).
Позняков В.В. - пройшов повний курс навчання в НВЦ «Професійна безпека» і
рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєний 4 кваліфікаційний розряд з професії
«монтажник сталевих і залізобетонних конструкцій» (посвідчення № 488-1-2019 від
________
12.04.2019 рЛ
Мешерякор С.О. - пройшов повний курс навчання в ТОВ «УК Спектр» і рішенням
кваліфікаційної комісії йому присвоєний 6 кваліфікаційний розряд з професії «верхолаз»
(посвідчення № 07717 від 19.12.2014 р.).
Печенюк Я В . - закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Володарський професійний аграрний ліцей» і здобув професію електрогазозварника (диплом
КХ № 36410679 від 30.06.2009 р.); посвідчення зварника № 5І-ДН-58 від 30.03.2020 р. про те.
що він допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих
конструкцій.
несучих
і
огороджуючих
конструкцій
видане
ТОВ
ПНП
«Коксохімтепломонтаж»; термін дії до 30.03.2022 р . ______________________________________
Мещеряков С.О. - пройшов повний курс навчання в НВЦ «Професійна безпека» і
рішенням кваліфікаційної' комісії й о м у присвоєний 4 кваліфікаційний розряд з професії
«електрогазозварник» (посвідчення № 599-8-2016 від 21.10.2016 р.У
Мальченко В.О. - пройшов повний курс навчання в НВЦ «Професійна безпека» і
рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєний 4 кваліфікаційний розряд з професії
«електрогазозварник» (посвідчення № 599-7-2016 від 21.10.2016 р.).
Працівники ТОВ «РЕМБУД АГРО» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з
охорони праці, з е тектробезпеки та пожежної безпеки:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» Мещеряков С.О. (посвідчення № 722-7-2019 від 26.07.2019 р. видане НВЦ «Професійна
безпека»): Мальченко В.О.. Печенюк Я.В., Позняков В.В.. Іванов Ю.І. (протокол № 1/ОП від
17.04.2020 р.. виданий комісією ТОВ «РЕМБУД АГРО»):
_____ _
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» Мещеряков С.О.. Мальченко В.О.. Печенюк Я.В. (протокол № 2/ОП від 22.04.2020 р. виданий
комісією ТОВ «РЕМБУД АГРО»):
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», пожежна безпека - Іванов
Ю.І. (IV гр. до 1000В). Печенюк Я.В. (IV гр. до 1000В) (витяг з протоколу № 81-216ЕЛ-2019 р.
від 25.07.2019 р. виданий НВЦ «Професійна безпека»): Мещеряков С О. (III гр. до 1000 В).
Мальченко В.О. (III гр. до 1000 В) (протокол № 1/ЕБ від 23.04.2020 р. виданий комісією ТОВ
«РЕМБУД АГРО»...
виробничі інструкції та інструкцій з_ охорони праці, що діють на підприємстві в межах
виконуваних робіт у робітників підприємства (протокол № 2/ОП від 22.04.2020 р.. № 1/ОП від
17.04.2020 р. видані ТОВ «РЕМБУД АГРО»),___________
На підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 8. від 10.03.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються на підприємстві.______
Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: балони із зрідженим газом
(пропан-бутан). 2019 р.в.. Білорусь - 2 од.: зварювальний апарат т и п у СТІП 250 У2. зав. №
0357. 2019 р.в.. Україна: різак газовий типу РЗП-500В. зав. № 500-01/151. 2019 р.в.. Україна:
відбійний молоток, б/н. 2017 р.в.. Німеччина: лазерний далекомір, б/н. 2017 р.в.. Китай: кутова
шліфмашинка типу, б/н. 2019 р.в.. Німеччина: дриль, б/н. 2018 р.в.. Китай: перфоратор, б/н.
2018 р.в.. Німеччина: електромолоток б/н. 2017 р.в.. Німеччина: бетонозмішувач, б/н. 2016

р.в.. Україна: вібротрамбовка типу М8680. б/н: 2013 р.в... Росія; бетононасос типу НВТ 60С.
б/н. 2019 р.в.. Україна; слюсарний інструмент. 2018 р.в. Україна; переносні світильники,
прожектори, пояси запобіжні зі стропом з металевого канату типу ПБ-4. інв. №№ 7. 8 2020
р.в.. Україна; альпсистеми. інв. №№ 9. 10. 2020 р.в.. Україна тощо.__________________________
На постачання газів технічних підприємством укладений договір з ТОВ «Л1НДЕ ГАЗ
УКРАЇНА» (дозвіл № 1018.17.12 від 05.12.2017 р; термін дії до 05.09.2022 р.)._______________
У ТОВ «РЕМБУД АГРО» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по
нарядах і розпорядженнях; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, журнал обліку нарядівдопусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою, журнал обліку та
зберігання засобів захисту, журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями журнал приймання та огляду риштувань та помостів тощо._______________
Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів,
відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
заносяться в «Журнал обліку.
перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».____________________
Будівельні майданчики та виробничі дільниці, на яких підприємство виконує роботи
підвищеної небезпеки, огороджуються відповідно до ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження
інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт» і
конструкція захисних огорож задовольняє вимогам п. 6.2.1 і 6.2.8 НПАОП 45.2-7.02-12
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»

щ бщ

__________ ____ ______________ !

___

Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів заносяться в
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту» відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»._______________________________
Результати огляду риштувань заносяться відповідальним виконавцем в «Журнал
приймання та огляду риштувань та помостів» відповідно п. 4.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони іфаці під час виконання робіт на висоті»._______________________________
ТОВ «РЕМБУД АГРО» виконує роботи, що декларуються відповідно до вимог
технічної документації, розроблений ПОР і ПВР.__________________________________________
експлуатаційної документації.

Наказом № 12 від 10.03.2020 р. на підприємстві створена комісія з_ приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________
Працівники ТОВ «РЕМБУД АГРО» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці». НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у
будівельному виробництві» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними
окулярами, л и ц ь о е ч м и щитками, рукавицями брезентовими тощо).
засобів індивідуального захисту,

Наказом № 2 від 10.03.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів
з охорони праці, що діють у ТОВ «РЕМБУД АГРО», що поширюються на роботи підвищеної
небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від
26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників,
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у
будівельному виробництві»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБЩ. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці при виконанні робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» . НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила
______ ______________
пожежної безпеки в Україні».
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони пиаці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативноправових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці,
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками,
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою,
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо.
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

_О.М. Грендач
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі
Держпраці
с£Р
20 Д р р.
№ .ЇО 'К
__________.

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.

