
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________________ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХБУДСЕРВІС"___________

50074, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Байкальська, будинок 73
місцезнаходження,

__________________________ код ЄДРПОУ 32693102_________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - директор Приставка Артур Сергійович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________________ тел. 098-430-78-40__________________________
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, згідно договорів підряду_______
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_________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788), ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з 
вищенаведеним ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводить._____________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________________ 10.09.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Приставка Артур Сергійович______________________________________________

(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:_____________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- Технологічні транспортні засоби, а саме: коток дорожній НАММ Н Р  12 УУ.________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
2018 р.в., країна виробник -  Німеччина, державний номерний знак Т09913АЕ._________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



ідент. № WGH0H262EHAA01112, двигун № 7JK2914, свідоцтво про реєстрацію
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

АЕ № 007989 від 20.07.2020 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області; коток дорожній JCB СТ260-120, 2019 р.в., країна 
виробник -  Німеччина, державний номерний знак Т09912АЕ, ідент. № 
PUNCT260LK2920760, двигун №  7 ^ 1 1 3 7 ,  свідоцтво про реєстрацію АЕ 007988 
від 20.07.2020 видане Головним управлінням Держпраці у  Дніпропетровській 
області; коток дорожній СТ260-120, 2019 р.в., країна виробник -  Німеччина, державний 
номерний знак Т09911АЕ, ідент. № РЦ^Т260НК2920761, двигун № 7KG3652, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 007987 від 20.07.2020 видане Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області.___________________________________________

Кількість робочих місць - 13, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 2__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: нежиле приміщення (офісне приміщення), що знаходиться за________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 73, згідно договору найму нежилого_________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

приміщення від 24.06.2019 № 24-06-19, укладеного з 1Ш "СПАРКО"._________________
Інші відомості: директор Пристава А.С., інженер з охорони праці Лукоянова В.А., 

майстер дільниці № 2 Приставка О.С. пройшли навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 31.07.2019 № 7/190, посвідчення № 10004, № 10005, № 10006; майстер 
дільниці № 1 Сорока І.Є. пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
17.06.2020 № 6/15, посвідчення № 3519; директор Пристава А.С., майстер дільниці № 2 
Приставка О.С., майстер дільниці № 1 Сорока І.Є. пройшли навчання та перевірку знань 
з "Правил охорони праці на автомобільному транспорті" в ТОВ "НКЦ "ГРАНІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 28.08.2020 № 137, посвідчення № 0764, № 0765, № 0766; 
директор Пристава А.С., майстер дільниці № 2 Приставка О.С., начальник дільниці 
Горбенко М.В., майстер дільниці № 1 Сорока І.Є., майстер дільниці Денисенко В.В. 
пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг" в ТОВ "ЦТОР" " та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 07.07.2020 № 109, посвідчення № 12051, № 12052, № 12056; директор 
Пристава А.С., інженер з охорони праці Лукоянова В.А., майстер дільниці № 2 
Приставка О.С. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 07.08.2019 № 8/39, посвідчення № 10326, № 10327, № 10328; директор 
Пристава А.С., інженер з охорони праці Лукоянова В.А., майстер дільниці № 2 
Приставка О.С. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час



роботи з інструментом та пристроями" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14.08.2019 № 8/56, посвідчення № 9952, № 9953, № 9954; майстер 
дільниці № 1 Сорока І.Є. пройшов навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 08.07.2020 № 7/17-1, посвідчення № 3948.__________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:_________________________________________________
- Наказом від 01.08.2019 № 14 відповідальною особою за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та забезпечення здорових 
і безпечних умов праці призначено директора підприємства Приставку А.С.___________
- Наказом від 03.09.2020 № 17 відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
транспортних засобів, організацію своєчасного огляду та справний стан призначено 
майстра дільниці № 2 Приставку О.С.______________________________________________

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

На ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 01.07.2019 № 2. 
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони
праці Лукоянова В.А.____________________________________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 01.07.2019 № 17: Голова комісії - директор Приставка А.С.; члени
комісії: інженер з охорони праці Лукоянова В.А., майстер дільниці Приставка О.С._____

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП), затверджене наказом від
01.07.2019 № 11.________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 01.07.2019 
№ 10.__________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 01.07.2019 № 16.____________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене протоколом загальних 
зборів колективу від 01.07.2019 № 1.______________________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів колективу від 01.07.2019 № 2.
- Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт, затверджене наказом від
01.07.2019 № 20.________________________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом від
01.07.2019 № 13.________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструкцій 
з охорони праці; Журнал видачі інструкцій з охорони праці; Журнал видачі 
наряд-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки; Журнал видачі 
нарядів-розпоряджень; Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві._________



На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора, інженера з охорони 
праці, майстра._________________________________________________________________

Затверджені наказом від 01.07.2019 № 15 інструкції з охорони праці за професіями та 
видам робіт: Інструкція з охорони праці № 23 для машиніста котка; Робоча інструкція 
машиніста дорожньо - будівельних машин, та інші. Інструкції по формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці"._________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
тракторист-машиніст котка Донцов Р.К. пройшов навчання, а саме: за професією 
"тракторист-машиніст котка" в Навчальному Закладі "Криворізький центр професійної 
освіти", свідоцтво від 22.03.2011 № 000687 з правом керування трактором, самохідними 
сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівними машинами; за 
професією "машиніст екскаватора" в ДП "Навчально-курсовий комбінат "Кривбасбуд", 
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації від 21.09.2011 
№ 00003900; посвідчення тракториста-машиніста видане ІДТН Дніпропетровської ОДА
у Криворізькому районі від 20.06.2011 Серія АБ № 301933;___________________________
тракторист-машиніст Лісовий Ю.І. пройшов навчання, а саме: за професією 
"тракторист-машиніст" в Державному Дніпропетровському навчальному центрі 
"Дніпроагротехсервіс", свідоцтво від 15.03.2007 № 5315 до посвідчення 
тракториста-машиніста № 1349 серії ВР; посвідчення тракториста-машиніста видане 
Криворізьким підрозділом ДТН інспекції Держтехнагляду від 20.06.2007 Серія АБ
№ 156242._____________________________________________________________________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.____________

У ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" є в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання) на обладнання та устатковання, що 
використовуються при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів, 
відповідно до вимог з питань охорони праці._______________________________________

Підприємством ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" використовується наступне обладнання
та устатковання, а саме:__________________________________________________________
- коток дорожній НАММ НР 12 УУ призначений для укріплення доріг, ущільнення та 
розрівнювання слоїв ґрунту, основи дорожнього покриття, дорожнього покриття або 
аналогічних ущільнюючих поверхонь, ідентифікаційний № WGH0H262EHAA01112, 
двигун № 7JK2914, присвоєно державний номерний знак Т09913АЕ, зареєстрований 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 20.07.2020, серія і 
номер свідоцтва АЕ 007989, рік виготовлення 2018, країна виробник -  Німеччина. На 
каток дорожній НАММ - ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ" видано позитивний висновок 
експертизи від 26.06.2020 № 12.1-09-ТВ-0101.20 щодо відповідності технологічного 
транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України; проведено



техогляд у червні місяці 2020 року, талон про проходження державного технічного 
огляду в наявності; на коток дорожній марки НАММ є, а саме: Декларація на 
відповідність продукції вимогам технічних регламентів, що складено під цілковиту 
відповідальність Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом "ВІРТГЕН 
УКРАЇНА" з обліковим номером декларації WU.H262EHAA01112 від 13.09.2018; згідно 
листа ТОВ "НІ IIІ Міжнародні стандарти і системи" органу, як органу із сертифікації 
"Міжнародні стандарти і системи" від 26.06.2020 за № 066/0444 коток дорожній марки 
НАММ НР 12 УУ не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;___________________
- коток дорожній JCB СТ260-120 призначений для ущільнення слоїв ґрунтових 
будівельних матеріалів та сумішей при будівництві та ремонті міських вулиць та 
тротуарів, спортивних паркових доріжок та майданчиків за допомогою вібрації чи без 
неї, ідентифікаційний № РиКСТ260КК2920760, двигун № 7KL1137, присвоєно 
номерний знак: Т09912АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області від 20.07.2020, серія і номер свідоцтва АЕ 007988, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Німеччина. На каток ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ": видано позитивний висновок експертизи від 26.06.2020 № 12.1-09-ТВ-0102.20 
щодо відповідності технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з 
охорони праці України; проведено техогляд у червні місяці 2020 року, талон про 
проходження державного технічного огляду в наявності;_____________________________
- коток дорожній JCB СТ260-120 призначений для ущільнення слоїв ґрунтових 
будівельних матеріалів та сумішей при будівництві та ремонті міських вулиць та 
тротуарів, спортивних паркових доріжок та майданчиків за допомогою вібрації чи без 
неї, ідентифікаційний № РиКСТ260ИК2920761, двигун № 7KG3652, присвоєно 
державний номерний знак Т09911АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці 
у Дніпропетровській області від 20.07.2020, серія і номер свідоцтва АЕ 007987, рік 
виготовлення 2019, країна виробник -  Німеччина. На каток ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ": видано позитивний висновок експертизи від 26.06.2020 № 12.1-09-ТВ-0102.20 
щодо відповідності технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з 
охорони праці України; проведено техогляд у червні місяці 2020 року, талон про 
проходження державного технічного огляду в наявності; на котки дорожні марки JCB 
моделей СТ260 є, а саме: Сертифікат відповідності, що виданий від 29.03.2019 
ТОВ "Харківський незалежний центр сертифікації" та який зареєстровано у Реєстрі ООВ 
"Харківський незалежний центр сертифікації" за № UA.PN.104/0296-19; Декларація про
відповідність технічного регламенту безпеки машин,____ реєстраційний
№ UA.TR.104.D.0272-19 від 29.03.2019, що складена під цілковиту відповідальність 
ТОВ "КОНСТРАКТТТН МАТТТИНЕРІ"._____________________________________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за. необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників._________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____Всі працівники підприємства ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС", що зайняті на роботах
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд в медичних закладає м. Кривий Ріг згідно з "Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України 
від 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну експертизу.____________________



На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання травматизму, професійних
захворювань і аварій на 2020 рік"._________________________________________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;____________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС";_______________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;_________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.___
_____У ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" є в наявності нормативно-правова
документація: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці", НПАОП 
0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт", 
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 40.1-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" та інші._________________________________
_____У ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером,
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони 
праці, перевірки знань з питань охорони праці._____________________________________



_____Матеріально - технічна база ТОВ "ШЛЯХБУДСЕРВІС" відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, які декларуються.______________________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

A.C. Приставка
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  & Л / ' 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.



у Дніпропетровській області
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