
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця____ТОВАРИСТВО____ 3____ ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГНЕТРИВСИРОВИНА"__________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, 
будинок 16, квартира 6 Код згідно з ЄДРПОУ: 39712000, директор УШКАЛОВА 
ТЕТЯНА ІВАНІВНА,_________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
067-567-16-18, ogneuporservice@ukr.net_______________________________________

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
за договорами 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 Відповідно 
до правил страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України №1788 від 16.08.2002 року, страхування не 
проводиться в зв’язку з тим що не є об’єктом підвищеної небезпеки._______________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 19.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, УШКАЛОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.______________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).__________________
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій.______________________________________________________
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму
високої частоти._____________________________________________________________
Зварювальні роботи._________________________________________________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
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:
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технологічного устатковання металургійного, коксохімічного, виробництв;
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних
станцій і мереж, технологічне електрообладнання).______________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних части.______ .
Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з
видобутком корисних копалин._______________________________________________
Г азополум’яні роботи._______________________________________________________

(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

19 робочих місць, з них 11, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) -  1, виробничих обєктів -  0, дільниці -  0,____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

структурних підрозділів - 0____________________________________________________
структурних підрозділів)

Інші відомості:
Згідно наказу ■№02-РП від 20 жовтня 2020 року «Про створення служби охорони 

праці» створено службу охорони праці, призначено відповідальним інженера з 
охорони праці -  Ушкалова Валерія Анатолійовича.

Наказом від 20 жовтня 220 року ХоРб-РП призначено відповідального за 
електрогосподарство на підприємстві -  Супруненка Юрія Володимировича, у разі 
відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, тощо) відповідальний -  Ушкалов 
Валерій Анатолійович.

Наказом від 20 жовтня 2020 року №07-OП призначено відповідального за 
безпечне виконання робіт на висоті, робіт у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому простору (ємностях, боксах топках, 
трубопроводах), земляні роботи, обстеження, ремонт та чищення димарів, 
повітропроводів, зварювальних робіт, виконання монтажу, демонтажу, налагодженню, 
ремонту, технічного обслуговування, реконструкції технологічного устатковання 
металургійного та коксохімічного виробництва, за виконання зведення, монтаж і 
демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, будівництво, ремонт, 
експлуатація підземних споруд, газополум’яні роботи -  заступника директора 
Ушкалова Валерія Анатолійовича.__________________

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

Посвідчення директора Ушкалової Тетяни Іванівни:
- посвідчення №6-2020-08 з перевірки знань з питань охорони праці НПАOП 40.1

1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), 
НПАOП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ), IV 
група до 1000В, дата наступної перевірки 25.09.2023.

Посвідчення заступника директора -  виконавця робіт Ушкалова Валерія 
Анатолійовича :

- посвідчення №005-2020-19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: Закони і нормативно правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, надання домедичної допомоги потерпілим



від нещасного випадку; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009); НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»; НПАОП 
0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»; НПАОП 27.0-1.01-08 
«Правила з охорони праці в металургійній промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 
«Правила безпеки в коксохімічному виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005-2020 від 25 вересня 2020р. 
засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

- посвідчення №005-2020-8 про проходження навчання з питань пожежної безпеки 
та пожежно-технічного мінімуму, витяг з протоколу №005-2020 від 09 жовтня 
2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

- посвідчення №6-2020-09 з перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ), IV 
група до 1000В, дата наступної перевірки 25.09.2023.

Посвідчення електрозварника Гребень Артема Борисовича:
- посвідчення №005-2020-20 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони 
праці в металургійній промисловості»; НПАОП 23.1 -1.01-08 «Правила безпеки в 
коксохімічному виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», витяг з 
протоколу №005-2020 від 25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ 
«ФАХІВЕЦЬ».

- посвідчення №005-2020-9 про проходження навчання з питань пожежної безпеки 
та пожежно-технічного мінімуму, витяг з протоколу №005 -2020 від 09 жовтня 
2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

- посвідчення №6-2020-10 з перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ), ІІІ 
група до та понад 1000В, дата наступної перевірки 25.09.2021.

Посвідчення електромонтера-стропальника Супруненко Юрія Володимировича:
- посвідчення №005-2020-21 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».



- посвідчення №6-2020-11 з перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ), ІУ 
група до та понад 1000В, дата наступної перевірки 25.09.2021.

Посвідчення різноробочого (слюсаря) Чубук Миколи Володимировича:
- посвідчення №005-2020-22 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005-2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Гетьмана Андрія Олександровича:
- посвідчення №005-2020-23 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».
Посвідчення різноробочого Примуш Миколи Миколайовича:
- посвідчення №005-2020-24 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005-2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Доліда Валентина Володимировича:
- посвідчення №005-2020-25 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Радуліца Пилипа Драгановича:
- посвідчення №005-2020-26 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Рутенко Віктора Вікторовича:
- посвідчення №005-2020-27 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони



праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Лебедина Леоніда Сергійовича:
- посвідчення №005-2020-28 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Петровського Сергія Миколайовича:
- посвідчення №005-2020-29 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Посвідчення різноробочого Буткуса Владислава Сергійовича:
- посвідчення №005-2020-30 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила з охорони праці в металургійній 
промисловості»; НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві»; НПАОП 27.1-1.06-08 «правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №005 -2020 від 
25 вересня 2020р. засідання комісії ТОВ «ОЦ «ФАХІВЕЦЬ».

Наказом №Р2-ОП від 20 жовтня 2020 року «Про створення служби охорони 
праці» створено службу охорони праці._________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Інструкції з охорони праці, які діють у ТОВ "ВОГНЕТРИВСИРОВИНА" 

затверджені наказом директора від 20 жовтня 2020 року №Р4-ОП:
- інструкція №1 вступного інструктажу;
- інструкція №2 про заходи пожежної безпеки;
- інструкція з охорони праці №3 для працівників, пов’язаних з роботою, при 
виконанні якої може виникнути небезпека ураження електрострумом (1 група 
електробезпеки);
- інструкція з охорони праці №4 для користувачів комп’ютера;
- інструкція №5 з надання першої долікарняної допомоги потерпілим на 
виробництві;
- інструкція з охорони праці №6 при експлуатації ручних електричних машин і 
електроінструменту;
- інструкція з охорони праці №7 при роботах з ручними інструментами та



пристроями;
- інструкція з охорони праці №8 для слюсаря з експлуатації та ремонту газового
устаткування;
- інструкція з охорони праці №9 для оператора заправних станцій;
- інструкція з охорони праці №10 для машиніста компресора;
- інструкція №11 по режиму роботи і безпечному обслуговуванню посудин, що
працюють під тиском;
- інструкція з охорони праці №12 при виконанні робіт на висоті.

Проведення інструктажів їх черговість, регламентується веденням журналу
інструктажів під час прийому на роботу та журналів з ОП на робочому місці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі 
та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та 
інструкції з експлуатації._____________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ "ВОГНЕТРИВСИРОВИНА" забезпечені згідно законодавчо 
встановлених норм в повному обсязі спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, та забезпечують захист від можливих 
негативних впливів природного характеру, погодних умов, згідно «Мінімальних вимог 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці», а саме: костюм, футболка бавовняна, головний убір, плащ 
або напівплащ, черевики шкіряні або чоботи кирзові, рукавиці або рукавички, жилет 
сигнальний. Під час роботи з етилованим бензином додатково: фартух прогумований, 
чоботи гумові, рукавички гумові, окуляри захисні, респіратор протигазовий. На 
зовнішніх роботах взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені або 
напівкомбінезон утеплений, білизна натільна утеплена, валянки на гумовій підошві 
або чоботи утеплені, шапка утеплена.__________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При проведенні навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з охорони 
праці використовуються наступні нормативно-правові акти, а саме:

• Закону України «Про охорону праці»
• Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі 

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»;

• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці»;

• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
• 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 

використані працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»;

• «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» - 
наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246;



• «Правила пожежної безпеки в України»;
• НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»;

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;

• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»;

• НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»;

• НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»;

• НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском»;
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» (ПБЕЕС);
НПАОП 40.1-1.07-01 «правила експлуатації електрозахисних засобів» 
(ПЕЕЗ);
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС); 
«Правила роздрібного ринку електричної енергії» (ТТРРЕЕ);
«Правила улаштування електроустановок» ШУЕ).

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

4 &ид

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ______ .

Х7

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}
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