
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИНАДЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52500, Дніпропетровська обл., місто Синельникове, вулиця Космічна, будинок 1-В
місцезнаходження,

____________________________________ 41146771__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Генеральний директор Воротникова Тетяна Анатоліївна_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

067-543-38-93, е-mail: abaryonovan@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;

Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Космічна, 1-В 
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 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(найменування страхової компанії, 
договір № 04.0000798.03 від 22.04.2020 р., строк дії 22.04.2021 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0505.20 від 11.08.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Воротникова Тетяна Анатоліївна,
(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 в замкнутому просторі.__________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі: 
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- лінія розливу горілки «Enoberg» продуктивністю 8 тис. пляшок/годину, у складі: триблок 
автоматичний типу S.RS. TP 24/24/6, 2007 р.в., Італія; машина для візуального вибракування 
пляшок типу BROKERAGE BR18, 2006 р.в., Італія; автоматичний ротаційний укупорювач 
пробкою моделі SATURNO “R” 4 головки, 1995 р.в., Італія; моноблочна автоматична машина 
для розподілення та розгладжування термоусадкових капсул типу “PRISMA 80N”, 2004 р.в.;

mailto:abaryonovan@gmail.com


ротаційна автоматична етикетувальна машина типу LD12Z016A, 2015 р.в., Італія; тунель
сушки пляшок типу “Ventilo 500” модель “Dryng tunnel naunet”, 2008 р.в., Італія; лінія
пакування готової продукції моноблок PROJECT 2000 1T/2 NFIS, 2017 р.в., Італія.__________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання):
- трансформаторна підстанція ТП-365 з силовими трансформаторами типу ТМ-63/10У1, 
2011 р.в., Україна, типу ТМ-250/10/0,4, 1987 р.в., СРСР.
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива:
- повітрозбірник В-2, 1977 р.в., Польща;
- балони з азотом (особливої чистоти 99,999) - 36 од., Україна._________________

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

Кількість робочих місць -  30, у тому числі 20, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ВИНАЛЬ» орендує виробничі приміщення у ПрАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» (договір 
оперативної оренди № 3 від 01.03.2017 р.) за адресою: 52500, Дніпропетровська обл., 
м. Синельникове, вул. Космічна, буд. 1-В.__________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ВИНАЛЬ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор Воротникова Тетяна Анатоліївна, головний інженер Горюн Юрій 

Олексійович, головний механік Свинаренко Юрій Вікторович пройшли в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань з загального курсу охорони 
праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 42 
від 21.02.2020 р., № 126 від 25.06.2020 р.).

Начальник відділу охорони праці Абарьонова Наталія Костянтинівна, начальник 
матеріального складу Казоріна Людмила Валентинівна, начальник цеху розливу вина і 
горілчаних виробів Єфремова Алла Миколаївна пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 
навчання та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 62/1-18 від 20.09.2018 р., № 25-18 від
17.05.2018 р.).

Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці інженер-лаборант 
Дорошевська Тетяна Миколаївна пройшли в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» 
навчання та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 146 від 08.07.2020 р.).

Головний інженер Горюн Юрій Олексійович, начальник відділу охорони праці Абарьонова 
Наталія Костянтинівна, головний механік Свинаренко Юрій Вікторович, технолог Савлук 
Павло Олександрович, завідувач спиртосховища Шикалова Олена Олексіївна пройшли в 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 15.9-1.11 -97 «Правила 
безпеки для спиртового и лікеро-горілчаного виробництва» в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 24-20 від 11.03.2020 р., № 70-18 від
11.10.2018 р.).

Головний інженер Горюн Юрій Олексійович, начальник відділу охорони праці Абарьонова 
Наталія Костянтинівна, головний механік Свинаренко Юрій Вікторович, технолог Савлук
Павло Олександрович, завідувач спиртосховища Шикалова Олена Олексіївна, начальник



купажного цеху Корчевний Владислав Володимирович пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 25-20 від 11.03.2020 р.).

Головний інженер Горюн Юрій Олексійович пройшов в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 299 від 05.08.2019 р.), V група з електробезпеки, до 1000 В та понад.

Начальник відділу охорони праці Абарьонова Наталія Костянтинівна, головний механік 
Свинаренко Юрій Вікторович пройшли в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 784 від
27.07.2018 р.), IV групи з електробезпеки, до 1000 В.

Головний інженер Горюн Юрій Олексійович, начальник відділу охорони праці Абарьонова 
Наталія Костянтинівна, головний механік Свинаренко Юрій Вікторович пройшли в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 298 від
12.10.2018 р.).

Головний інженер Горюн Юрій Олексійович, начальник відділу охорони праці Абарьонова 
Наталія Костянтинівна, головний механік Свинаренко Юрій Вікторович пройшли в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань «Правил технічної 
експлуатації теплових установок та мереж» (протокол № 279 від 01.08.2019 р.).

Генеральний директор Воротникова Тетяна Анатоліївна, головний інженер Горюн Юрій 
Олексійович, начальник відділу охорони праці Абарьонова Наталія Костянтинівна, головний 
механік Свинаренко Юрій Вікторович та спеціалісти пройшли в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань «Правил пожежної безпеки в Україні» 
(протоколи № 1 від 06.03.2020 р., № 164 від 03.07.2018 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 16 від 14.04.2017 р. на Підприємстві відповідальність за справний стан та 
безпечну експлуатацію будинків і споруд, інженерних мереж покладена на головного механіка 
Свинаренко Ю.В.

Наказом № 30 від 28.09.2018 р. на Підприємстві відповідальність за технічно справний 
стан та безпечну експлуатацію водопровідно-каналізаційного та вентиляційного господарства 
покладена на головного механіка Свинаренко Ю.В.

Наказом № 29 від 28.09.2018 р. відповідальним за електрогосподарство призначений 
головний інженер Горюн Ю.О.

На підприємстві затверджено перелік осіб оперативного електротехнічного персоналу, які 
мають право ведення оперативних переговорів, перемикання та здійснення ремонтних або 
профілактичних робіт в електроустановках.

Наказом № 28 від 28.09.2018 р. призначені відповідальні за проведення робіт підвищеної 
небезпеки: за роботи в діючих електроустановках, за обслуговування механічних та 
автоматичних ліній - головний інженер Горюн Ю.О.; за вантажно-розвантажувальні роботи -
начальник матеріального складу Казоріна Л.В.



Наказом № 31 від 28.09.2018 р. відповідальним за утримання в справному стані та
безпечну експлуатацію технологічного обладнання призначений головний інженер Горюн Ю.О.

Наказом № 125 від 13.07.2020 р. на підприємстві затверджено перелік робіт підвищеної 
небезпеки, що виконуються за наряд-допуском.

Наказом № 126 від 13.07.2020 р. відповідальним за безпечне виконання газонебезпечних 
робіт призначений головний інженер Горюн Ю.О. з правом видачі наряд-допусків на 
проведення газонебезпечних робіт.

Наказом № 127 від 13.07.2020 р. відповідальним за справний стан, безпечну експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском, призначений головний механік Свинаренко Ю.В.

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

Наказом № 21 від 31.07.2018 р. у ТОВ «ВИНАЛЬ» створено службу охорони праці, 
керівником служби охорони праці призначена Абарьонова Н.К.______________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ВИНАЛЬ» розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про службу 
охорони праці» (наказ № 21 від 31.07.2018 р.); «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 22 від 31.07.2018 р.).

У ТОВ «ВИНАЛЬ» 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 № 103 від 11.06.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Горюн Ю.О. -  головний інженер; члени комісії: Абарьонова Н.К. -  начальник відділу охорони 
праці; Свинаренко Ю.В. -  головний механік; Дорошевська Т.М. -  інженер-лаборант, 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі 
інструкції (накази № 24 від 31.07.2018 р., № 152 від 06.08.2020 р.), зокрема: інструкція з 
охорони праці № 34 для оператора виробничої лінії, інструкція з охорони праці № 1 для 
електрика цеху, інструкція з охорони праці № 19 при роботі із легкозаймистими та горючими 
рідинами, інструкція з охорони праці № 41 при роботі з балонами, інструкція з охорони праці 
№ 2 для слюсаря-сантехніка._______________________________________________________________

Робітники підприємства пройшли перевірку знань норм і правил з охорони праці та 
промислової безпеки, з електробезпеки, НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового 
и лікеро-горілчаного виробництва» в обсязі робіт, що виконуються, в комісії підприємства 
(протокол № 141/07/20 від 14.07.2020 р.).

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з електробезпеки в обсязі робіт, що 
виконуються, в комісії підприємства (протокол № 142/07/20 від 14.07.2020 р.).

Електрик Конопльов В.М. здобув професію за фахом електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування на курсах ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
(посвідчення № 6797, протокол № 684 від 10.07.2018 р.), пройшов в ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» чергову перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної



експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 301 від 05.08.2019 р.), IV група з
електробезпеки, до 1000 В.

Електрик Солган Д.І. здобув професію за фахом електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування на курсах ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
(посвідчення № 6209, протокол № 626 від 10.08.2015 р.), пройшов чергову перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії 
підприємства (протокол № 13/07/20 від 13.07.2020 р.), IV група з електробезпеки, до 1000 В.

Робітники підприємства пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у комісії підприємства (протокол 
перевірки знань № 15/06/20 від 15.06.2020 р.).

Робітники підприємства пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії підприємства (протокол 
перевірки знань № 15/06/20 від 15.06.2020 р.).

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.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
- Журнал обліку медоглядів.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку видачі наряд-допуску на проведення робіт підвищеної небезпеки.
- Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 
що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- лінія розливу горілки «Enoberg» продуктивністю 8 тис. пляшок/годину, у складі: триблок 

автоматичний типу S.RS. TP 24/24/6, виробництва фірми «Enoberg SRL» (Італія), зав. № 
1212, випуску 2007 р.; машина для візуального вибракування пляшок типу BROKERAGE 
BR18, виробництва фірми «F.B.T.» (Італія), зав. № 2838, випуску 2006 р.; автоматичний 
ротаційний укупорювач пробкою моделі SATURNO “R” 4 головки, виробництва фірми 
«AROL closure systems» (Італія), зав. № 5475, випуску 1995 р.; моноблочна автоматична 
машина для розподілення та розгладжування термоусадкових капсул типу “PRISMA 80N”, 
виробництва фірми «ADVIR MATIC s.r.l.» (Італія), зав. № 800308, випуску 2004 р.; 
ротаційна автоматична етикетувальна машина типу LD12Z016A, виробництва фірми 
«SACMI VERONA S^.A.» (Італія), зав. № 10250291, 2015 р.в.; тунель сушки пляшок типу 
“Ventilo 500” модель “Dryng tunnel naunet”, виробництва фірми “Technorak” (Італія), зав. № 
08-31А, 2008 р.в.; лінія пакування готової продукції моноблок PROJECT 2000 1T/2 NFIS, 
виробництва фірми “ОМА” (Італія), зав. № С1309/17-С1310/17-С1311/17- 
SM11XL33S0004650070, 2017 р.в.;

- повітрозбірник В-2, зав. № 7437Л094, 1977 р.в., виробництва Заводу хімічного обладнання 
та промислової апаратури, Польща; балони з азотом (особливої чистоти 99,999) - 36 од., 
Україна;

- трансформаторна підстанція ТП-365 з силовими трансформаторами типу ТМ-63/10У1, зав. 
№ 583264, 2011 р.в., типу ТМ-250/10/0,4, зав. № 1070039, 1987 р.в. (Україна).

Технологічне обладнання передбачене у вибухонебезпечному виконанні._________________
Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 

урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на
устаткування.



Представлено висновок експертизи № 12.1-04-0В-0965.10 від 21.12.2010 р. щодо
відповідності обладнання підвищеної небезпеки, виготовленого за кордоном, вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виданий ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».

Посудина, що працює під тиском, зареєстрована на підприємстві та їй привласнений 
реєстраційний номер. Посудині, що працює під тиском, 14.09.2017 р. проведено позачергове 
повне технічне опосвідчення фахівцями ТОВ «Центр сертифікації».

Поставку балонів із стисненим газом (азот) здійснює ПрАТ «Лінде Газ Україна» згідно з 
договором № 3851 від 01.12.2019 р. (ПрАТ «Лінде Газ Україна» має дозвіл № 1018.17.12 від 
06.09.2017 р., виданий територіальним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області).

Представлено протоколи вимірів опору ізоляції силової електропроводки цеху й 
устаткування Підприємства, випробування засобів індивідуального захисту, виконаних у серпні 
2019 р. електротехнічною лабораторією ПП «МАКРОДЕН» (свідоцтво про технічну 
компетентність № ПЧ-06-2/160-2018, виданий 22.05.2018 р. Дозвіл Держгірпромнагляду № 
734.13.30 від 16.07.2013 р., строк дії дозволу продовжено до 16.09.2023 р.).

Надано акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 12.02.2020 р.
експлуатаційної документації,

Робітники ТОВ «ВИНАЛЬ» забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок 
і цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, боти діелектричні, 
черевики кожані, рукавички кожані, інструменти з діелектричною рукояткою, протигази 
шлангові ПШ-1; пояси запобіжні комбіновані 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ 
чохлі; страхувальні мотузки) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.__________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
У ТОВ «ВИНАЛЬ» організоване проведення медичних оглядів працівників під час 

приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні 
медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 
2007 року № 246, працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли 
медичний огляд в КЗ «Синельниківська центральна районна лікарня Дніпропетровської 
обласної ради» (заключний акт від 25.07.2019 р. за результатами періодичного медичного
огляду працівників)._______________________________________________________________________

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 ВР України, № 
2694-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; 
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».________________________________________________

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 видань.__________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(и

Т.А. Воротникова 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 С _______ .

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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