
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ  
«МАСПО-В»______________________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

___________ 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1_______________
місцезнаходж ення,

___________________________________ код ЄДРПОУ 23944784________________________________
код згідно з ЄДРП О У ,

__________________________ Директор Черноусов Роман Дмитрович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

________________________________(067) 732-26-46, spider-vin@ ukr.net_____________________
. номер телеф ону, 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________ Роботи виконуються на об’єктах замовника____________
місце виконання робіт  підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________________

Договір № 17251-14 від 04.05.2020 р. страхування цивільної відповідальності укладений з 
________ПрАТ «СК «М ЕГА-ПОЛІС», строк д ії страхового полісу до 04.05.2021 р.________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________________

_________ Звіт з аудиту№  32349901-01.2(А)-10-0166.20 від 19.05.2020 р., виданий__________

_____________________ ТОВ СП «Товариство технічного нагляду «Діекс»___________________
(дата проведення аудиту)

Я, Черноусов Роман Дмитрович____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, 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 підвищеної небезпеки, а 
саме:_________________________________________________________________________

- систем газопостачання природного газу суб’єктам господарювання, а також  
 газовикористовуюче обладнання потужністью понад 0,1 МВт;_____________________

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;_________________
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- ліфти, ескалатори, пасажирські конвеери, підйомники.____________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 31, на яких існує ризик виникнення травм: 7_________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення в будівлях, розташованих за адресами: м м. Дніпро, 
вул. Глинки, буд. 1: вул. Глинки, буд. 7: вул. Ширшова, 76. (договір оренди № ОІОЗ/Аг/Зк від 
01.03.2012 p.. укладений з ПрАТ «АГРА»___________________________________________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ «МАСПО-В» Черноусов Р.Д.. як керівник підприємства пройшов 

навчання вимог Загального' курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (копія виписки з протоколу № 286/4.7/2017 від 11.12.2017 p.).________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 21/19-ОП від 10.09.2019 p.). Голова комісії -  директор ТОВ «МАСПО-В» Черноусов Р.Д. 

пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 286/4.7/2017 від 11.12.2017 p.). 
Члени комісії -  головний інженер Чергенець О.В., інженер з охорони праці Логвиненко А.О., 
пройшли навчання вимог: Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісіями, що 
створені на підставі: наказу № 61 від 20.10.2015 p.. Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (копія витягу з протоколу № 1/01-20 ОП-АБ від 20.01.2020 p.); 
розпорядження № 1085 від 05.09.2017 р. Київської міської державної адміністрації (копія
витягу з протоколу № 19-1/9/4 від 29.01.2019 p.).____________________________________________

Наказом № 14/19-ОП від 10.09.2019 р. призначено відповідальних за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства енергетика М ашкіна Д.О. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  головного інженера Чергенця О.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог ІІПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 76-19 Д від 06.12.2019

_____________________________________________________ ___ ______________ ___ __________________
Наказом № 16-ОП від 20.02.2019 р. призначено відповідальних за пожежну безпеку 

головного інженера Чергенця О.В. який пройшов навчання у перевірку знань вимог «Правил 
пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК Спектр» (копія витягу з протоколу № 062 від
12.02.2020 p.).____________________________________________________________________

Наказом № 18/1-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне 
проведення робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного 
обслуговування систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, 
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт. керівника сервісної служби 
Юриму О.О., який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань



комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 
52-18 Д від 26.07.2018 р.): у разі його відсутності -  головного інженера Чергенця О.В., який 
пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у 
ТОВ «УК Спектр» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 013 від 07.02.2020 р.)._____________________

Наказом № 19/1 від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання 
робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування 
парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0.1 МВт керівника сервісної 
служби Ю риму О.О. який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 66-18 Д від 06.08.2018 рЛ: у разі його відсутності -  головного 
інженера Чергенця О.В.. який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «УК Спектр» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 026 від 05.03.2020 рЛ._________________________________________________

Наказом № 17/1-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за безпечне 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагоджуванню, ремонту та технічного 
обслуговування ліфтів, ескалаторів, пасажирськіх конвеєрів, підйомників керівника сервісної 
служби Ю риму О.О. (V група з електробезпеки до та вище 1000 В), який пройшов навчання 
вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00- 
1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісіями 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 42-18 Д 
від 26.06.2018 р.. № 93-17 Д від 17.11.2017 р.. № 65-18 Д від 06.09.2018 р.. № 40-18 Д від
26.06.2018 рЛ; у разі його відсутності -  головного інженера Чергенця О.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної 
експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК Спектр» та у ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 204 від 12.11.2019 р.. № 88-19
Д від 06.12.2019 р.. № 027 від 06.03.2020 р.. № 76-19 Д від 06.12.2019 р.).____________________

Наказом № 23-ОП від 20.02.2020 р. призначено відповідальним за справний стан лісЬтів 
Пилипенко Р.М.. Василенко І.В. мають кваліфікацію: електромеханіка з ліфтів 4-го розряду 
(посвідчення № 149-6-2016 від 18.01.2017 р.. протокол № 196 від 21.02.2019 р. виданих ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд») і перевірку знань НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (III група з електробезпеки, до 1000 В), комісією ТОВ «МАСПО-В» (протоколи 
№ 8-20-РП від 20.02.2020 р.. № 9-20-РП  від 20.02.2020 р Л.___________________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства  
з питань охорони праці та промислової безпеки,



/
/

Наказом по підприємству № 1/ОП від 22.05.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Логвиненко 
А.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці у ТОВ «УМЦ «Новатор» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
розпорядження Київської міської державної адміністрації (копія витягу з протоколу № 19- 
1/9/4 від 29.01.2019 p.); вимог, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
ДВН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НГІАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної 
експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ «УК 
Спектр» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 097 від 25.05.2017 p.. № 013 
від 07.02.2020 p.. № 062 від 12.02.2020 p.. № 026 від 05.03.2020 p.. № 233 від 22.11.2017 р. № 
027 від 06.03.2020 р.У_______________________________________________________________________

наявністю служ би охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».___________________

Робітники підприємства, які виконують монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт та 
технічне обслуговування систем газопостачання природним газом суб’єктів господарювання. 
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт. парових та водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0.1 МВт. Короленков С.М.. Климчук В.В.. Гоппе В.О., мають 
кваліфікацію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устатковання (протокол № 924 від
28.08.2018 р... виданий ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»); зварник Пилипенко P.M. 
допущений до ручного дугового зварювання конструкцій будинків та споруд, сталевих 
конструкцій, систем газопостачання, обладнання, що працює під тиском в нижньому, 
горизонтальному та вертикальному знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із 
сталей групи W01 (протокол № КВ 99-8а-2019 від 14.03.2019 p.. виданий ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека»); пройшли чергову перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. 
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», «пожежно- 
технічного мінімуму» комісією ТОВ «МАСПО-В» (протокол № 7-20-РП  від 20.02.2020 р.) та 
відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, 
налагоджуванню, ремонту та технічного обслуговування ліфтів, ескалаторів, пасажирськіх 
конвеєрів, підйомників. Пилипенко P.M.. Василенко І.В. мають кваліфікацію: 
електромеханіка з ліфтів 4-го розряду (посвідчення № 149-6-2016 від 18.01.2017 p.. протокол 
№ 196 від 21.02.2019 р. виданих ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»): слюсаря -  
електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів (протокол № 222 від 22.02.2019 р. 
виданого ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); зварник Пилипенко P.M. допущений до ручного 
дугового зварювання конструкцій будинків та споруд, сталевих конструкцій, конструкцій 
ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників в нижньому, горизонтальному та 
вертикальному знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із сталей групи W01 
(протокол № КВ 99-8а-2019 від 14.03.2019 p.. виданий ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»); 
пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної



експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією ТОВ «МАСПО-В» (протокол 
№ 8-20-ОП від 20.02.2020 p.. № 9-20-РП  від 20.02.2020 р.) та відповідні інструктажі з охорони 
праці, що підтверджується відмітками в журналах.________________________________

Наказом № Ю/19-ОП від 10.09.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони 
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії за переліком, в тому числі: № 1 
вступний інструктаж: №  2 з пожежної безпеки: № 3 про надання першої (долікарської) 
медичної допомоги при нещасних випадках: .№ 20 з безпечного виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування газовикористовуючого 
обладнання потужністю понад 0.1 МВт; № 19 з безпечного виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування парових та водогрійних 
котлів; № 8 при роботі з електроінструментом; № 17 для електромеханіка з ліфтів при 
виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту та технічного обслуговування 
ліфтів; № 21 для слюсаря - електрика при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, 
налагодженню, ремонту та технічного обслуговування ескалаторів та пасажирських конвеєрів; 
з охорони праці для слюсаря ремонтника при виконанні робіт з монтажу; № 22 демонтажу, 
налагодженню, ремонту та технічного обслуговування підйомників; № 23 з охорони праці для
електрозварника ______________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на зварювальний апарат Дніпро М. 2020 р.в. (Україна); кутову шліфувальну 
машинку EVO SIM  -  KZ48 -  125 2019 р.в. (Китай), газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н. 2019 р.в. 
(Україна), компресор Einhell 1100 Вт 2019 р.в.(Німеччина), набори слюсарного інструменту, 
сервісні прилади Service Toool (Thyssenkruopp. Otis. Schindler) та технічної документації, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (перелік технологічних процесів, 
що регламентують безпечне виконання робіт з ремонту та технічному обслуговуванню ліфтів 
та ескалаторів, технічні умови на ремонт обладнання, що працює під тиском, технічні умови 
на ремонт підйомників. інструкції з монтажу та технічному обслуговуванні
обладнання)____________________________________________________________________ ____________

експлуатаційної документації,

Наказом 24/19-ОП від 15.08.2019 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 «МАСПО-В» 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» (спецодяг, спецвзуття. захисні каски, захисні окуляри, лицьові щитки.
рукавиці, запобіжні пояси)._____________________________________________ ___________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 2/19-ОП від 10.09.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «МАСПО-В». що розповсюджуються 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 власником нормативних актів про
охорону 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації
ліфтів»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів»;
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 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 праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.___________________

У ТОВ «М АСПО-В» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та_____державними
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників
з питань трудового законодавеР»ат—З&орони праці, перевірки знань з питань охорони

П Д _ .. ... ...........................
нормативно-право^іл^/щт^ідашо-те^ц^іЬгйази, навчально-методичного забезпечення)

у М/ Ц МАСПО у! її
____________(л  / І  //  _______Р.Д. Черноусов______ .

(пиЩйсУ JJ (ініціали та прізвище)

oL* ^ y U 1 2 0 JjC p .

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, 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.
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