
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ______________
____________________________ «М'ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС»_________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вулиця Василя
Сухомлинського, будинок 76.__________________________________________________________________

місцезнаходження,
_______________________________________ 40524120______________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
______________________ генеральний директор Бурчак Едуард Миколайович_______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_________________________+38(0562)355670, office@soton.com.ua_______________________________
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;
__________ згідно договорів підряду 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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002,_________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

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-0674.20 від 26.10.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)

Я,_________________________________Бурчак Едуард Миколайович.______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці 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;_____________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

-- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних мереж), (до 6 кВ 
включно): трансформаторна підстанція (ТП-772а) з силовими трансформаторами ТМ-1600/6 -  2 од., 
2010 р.в. (Україна);трансформаторна підстанція (ТП-772б) з силовими трансформаторами ТМ-
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1600/6 -  4 од., 2010 р.в. -  1 од., 2013 р.в. -  2 од., 2017 р.в. -  1 од., ТМ-630/6 2009 р.в. (Україна); 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: лабораторний вертикальний паровий автоклав 3870 
MLV, V=0,085 м3, 2012 р.в. (Ізраїль); вантажопідіймальні крани та машини: кран консольний 
опорно-поворотний ККО 0,5-З.ЗУЗ, в/п 0,5 т, 2010 р.в. (Україна); таль електричний канатний 
НУАТ15615Е101, в/п 0,5 т, 2012 р.в. (Болгарія); таль електричний канатний НУАТ103, в/п 1,0 т,
2012 р.в. (Болгарія).___________________________________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

Кількість робочих місць -  23. у тому числі 13, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісне та виробниче приміщення у ТОВ «АТБ-інвест» за адресою: 
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вулиця Василя 
Сухомлинського, 76 (договір оренді нерухомого майна № 204-2017-Н/н від 01.06.2017 р.).__________

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

Інші відомості:
Наказом № 48 від 26.06.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони, 

нормативно-правових актів з охорони праці та електробезпеки у складі: голова комісії -  технічний 
директор Волинець Віктор Миколайович, заступник голови комісії -  заступник технічного 
директора Таран Віктор Миколайович, члени комісії: головний енергетик Малий Павло 
В’ячеславович, начальник сектора з охорони праці Таран Майя Миколаївна, головний механік Пеня 
Павло Миколайович.

На підприємстві від 20.01.2020 р. затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 
виконання яких необхідне спеціальне навчання.

Наказом № 13 від 10.02.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства, підприємства призначено головного енергетика Малого П.В.

На підприємстві затвердженні 09.01.2020 переліки: робіт, що виконуються за нарядами, 
розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; осіб, відповідальних за безпечне проведення 
робіт в електроустановках.

Наказом № 19 від 12.01.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті з 
правом видачі наряд-допуску призначені відповідальні по відділам: головного енергетика -  
головного енергетика Малого П.В., головного механіка -  головного механіка Пеню П.Н.

Наказом № 19/1 від 12.01.2020 р. затвердження переліку робіт на висоті, які виконуються за 
наряд-допуском.

Наказом № 61 від 25.09.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацією 
обладнання, що працює під тиском по відділу головного енергетика -  головного енергетика 
Малого П.В.

Наказом № 60 від 25.09.2020 р. на підприємстві відповідальним з нагляду за справним станом 
і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, відповідного обладнання призначений 
заступник технічного директора Таран В.Н.

Наказом № 59 від 25.09.2020 р. відповідальними за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних кранів, відповідного обладнання призначений головний енергетик 
Малий П.В.

Наказом № 27 від 20.02.2020 р. відповідальним за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальних кранів призначений головний енергетик Малий П.В.

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

Наказом № 01 від 08.06.2011 р. у ТОВ «М’ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» створено 
службу охорони праці під керівництвом начальника сектора охорони праці Таран М.М.____________



Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці у встановленому порядку:

Генеральний директор Бурчак Едуард Миколайович, заступник технічного директора Таран 
Віктор Миколайович, начальник сектора з охорони праці Таран Майя Миколаївна, майстер з 
ремонту обладнання Криворучко Роман Олександрович пройшли у ДГІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ» навчання і перевірку знань з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Держгіраці 
(протокол № 80-20 від 22.10.2020 р.).

Технічний директор Волинець Віктор Миколайович, головний енергетик Малий Павло 
Вячеславович, головний механік Пеня Павло Миколайович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ» навчання і перевірку знань з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Держпраці 
(протокол № 57-18 від 14.09.2018 р.).

Заступник технічного директора Таран Віктор Миколайович, начальник сектора з охорони 
праці Таран Майя Миколаївна (IV групи з електробезпеки) пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» навчання та перевірку знань ІІПАОП 40.1-1.21-98_«Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№44-18 від 25.07.2018 р.).

Головний механік Пеня Павло Миколайович (IV група з електробезпеки) пройшов у ДП 
«ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 917 від 24.07.2019 р. ).

Технічний директор Волинець Віктор Миколайович (IV група з електробезпеки), головний 
енергетик Малий Павло Вячеславович (V група з електробезпеки), майстер з ремонту обладнання 
Криворучко Роман Олександрович (V група з електробезпеки) пройшли у ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань ГІПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії ГУ Держпраці (протокол № 79-20 - 
від 21.10.2020 р.).

Начальник сектора з охорони праці Таран Майя Миколаївна, головний енергетик Малий 
Павло Вячеславович, головний механік Пеня Павло Миколайович пройшли у ДГІ 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» у комісії Держпраці (протокол № 80-20 від 22.10.2020 р .).

Технічний директор Волинець Віктор Миколайович, головний енергетик Малий Павло 
Вячеславович, начальник сектора з охорони праці Таран Майя Миколаївна, заступник технічного 
директора Таран Віктор Миколайович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та
перевірку__знань ІІПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних, кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у комісії 
Держпраці (протокол № 28-18 від 25.05.2018 р.).

Технічний директор Волинець Віктор Миколайович, головний енергетик Малий Павло 
Вячеславович, головний механік Пеня Павло Миколайович, начальник сектора з охорони праці 
Таран Майя Миколаївна, заступник технічного директора Таран Віктор Миколайович пройшли у 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії Держпраці 
(протокол № 57-18 в і д 14.09.2018 р.).

Начальник сектора охорони праці Таран М.М., головний технолог Мітенко О.І. пройшли в 
ДГІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОГІ 15.1-1.06-99 «Правила 
охорони праці для працівників мЯсопереробних цехів» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії Держпраці (протокол № 28-18 від
25.05.2018 р.).

наявністю служби охорони праці



На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про службу охорони 
праці» (наказ № 16 від 19.03.2018 p.); «Положення про систему управління охороною праці ТОВ 
«М'ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (наказ № 06/2 від 01.07.2011 p.); «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 15 від
19.03.2018 p.): «Положення про порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи» 
(наказ № 56 від 20.11.2018 p.). На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції 
з охорони праці (наказ № 28/1 від 25.10.2017 p.. № 31 від 05.08.2019 p.. № 49 від 06.07.2019 p.. № 49 
від 06.07.2020 p.). які видані працівникам. Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці. 
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 
га дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний. 
повторний, позаіціановий 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.

Електрик дільниці Плугар О.С. закінчив Коледж електрофікації Дніпропетровського 
держаного аграрного університету за спеціальністю «електрифікація і автоматизація сільського 
господарства» (диплом IIP № 33686283 від 27.06.2008 p.). Електрик дільниці Філімоненко І.Г. 
закінчив Дніпропетровське СПТУ № 58 за спеціальністю «слюсар-електрик» (диплом А № 193207 
від 15.07.1986 p.). Електрик дільниці Демченко М.Д. закінчив Дніпропетровський 
радіопридладобудівельний коледж за спеціальністю «технік-конструктор» (диплом E l6 № 096825 
від 30.07.2016 p.). Електрик дільниці Луг В.В. закінчив Дніпропстровське СІГГУ № 52 за 
спеціальністю «електромонтер» (диплом Б № 121826 від 17.06.1987 p.). Електрик дільниці 
С'олдатенко А.1. закінчив Дніпропетровський зварювальний технікум ім. С.О. Патона за 
спеціальністю «техпік-елскгрик» (диплом ВТ-І № 161334 від 22.06.1981 p.). Електрик дільниці 
Хоменко А.ГІ. закінчив 42 Морехідну школу ВМФ за спеціальністю «судовий електрик» (диплом А 
№ 000546 від 30.07.1993 p.). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Солдатепко О.j. закінчив Дніпропетровський технікум промислового транспорту за спеціальністю 
«тсхнік-електрик» (диплом ЖТ № 886944 від 04.07.1984 p.). Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Мохнушко В.П. закінчив Конотопське СГІТУ № 33 за 
спеціальністю «електромонтер сільської електрифікації та зв’язку» (диплом Д № 784142 від 
29.06.1991 p.). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Павленко В.І. 
закінчив Криворізький технікум аграрної електромеханіки за спеціальністю «радіотехнік» (диплом 
ГТ-1 № 036316 від 30.06.1981 p.). Електрик дільниці Хоменко А.ГІ., електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Мохнушко В.П., слюсарі-сантехники Щербина І.М., 
Пагорний І.Д.. Троценко P.M.. Косяков С.С. отримали другу професію «стропальник» у ДГІ «ДНКК 
«МОНОЛІТ» (свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації № 041362 від 06.08.2012 p.. 
М а  041363. 041361 від 13.09.2012 p.. №№ 083578. 083579). Провідний інженер ВВВК Костушевич 
Тетяна Володимирівна, старший мікробіолог лабораторії з контролю виробництва ВВВК 
Бондаренко В.В., мікробіолог лабораторії з контролю виробництва ВВВК Шатайло О.М.. що 
обслуговують автоклави пройшли у ДІІ «ДНКК «МОНОЛІТ» НПАОГІ 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та перевірку знань у ГУ 
Держпраці (протокол № 323 від 02.04.2019 p.). Провідний інженер ВВВК Костушевич Тетяна 
Володимирівна, старший мікробіолог лабораторії з контролю виробництва ВВВК Бондаренко В.В.. 
мікробіолог лабораторії з контролю виробництва ВВВК Шатайло О.М. пройшли навчання та 
перевірку знань з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії підприємства (протокол № 1 від
03.01.2020 p.). Працівники пройшли перевірку знань з питань охорони праці. ГІПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОГІ 0.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних_пристроїв j
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
па висоті» у комісії підприємства (представлені протоколи № 1 від 08.01.2020 p.. № 12 від



30.06.2020 р.. № 16 від 20.12.2019 р., протокол занесено до «Журналів протоколів перевірки 
знань»). На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- «Журнал реєс трації вступного інструктажу з питань охорони праці»;___________________________
- «Журнали реєстрації інструкцій з питань охорони праці»; _______________________________
- «Журнали протоколів перевірки знань»;____________________ _ _ ______________________________
- «Журнали обліку та зберігання електрозахисних засобів»;_____________________________________
- «Журнали реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями»;_________________________________
- «Журнал обліку посудин, що працюють під тиском»; ___________________________________-
- «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;__________ ____________________________________
- «Вахтовий журнал машиніста крана»;_________________________
- «Журнал обліку обладнання ГПМ».__________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Кран консольний опорно-поворотний ККО 0,5-З.ЗУЗ. в/п 0.5 т, зав. № 3, 2010 р.в. (Україна); 
таль електричний канатний HVAT15615Е101, в/п 0,5 т, зав. № 121961, 2012 р.в. (Болгарія); таль 
електричний канатний HVAT103, в/п 1,0 т. зав. № 121960. 2012 р.в. (Болгарія). На імпортне 
обладнання таль електричний канатний типу HVAT надано дозвіл на застосування устатковання 
підвищеної небезпеки № 453.12.63-46.69 від 0 1.08.2012 р.. виданий ТУ Держгірпромнаглядом у 
Харківський області. Кранам .проведені повні та часткові технічні огляди фахівцями ДП «ЦЕНТР 
СЕРТИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА О Б Т К ТІВ НАФТАГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСУ » ____________________________________________________________________________

Трансформаторна підстанція (ТГІ-772а) з силовими трансформаторами ТМ-1600/6, 
зав. №№ 1691, 1689, 2010 р.в. (Україна); трансформаторна підстанція (ТП-7726) з силовими 
трансформаторами ТМ-1600/6. зав. № 1688, 2010 р.в., зав. №№ 3135, 3151, 2013 р.в., зав. № 4307,
2017 р.в., ТМ-630/6, зав. № 1431, 2009 р.в. (Україна). __________________________________________

Електрообладнанню проведені випробування електротехнічною лабораторією ТОВ 
«ПОРТАЛ-І» (дозвіл № 162.19.30 від 15.07.2019 р., виданий Держпраціею. свідоцтво про технічну 
компетенцію № ПЧ 06-2/391-2019 від 06.05.2019 р.. виданий ДГІ
«ДНШРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)._______________________________________________________

Надано Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 07.01.2019 р. 
Лабораторний вертикальний паровий автоклав 3870 MLV, У=0.085 м3, зав. № 18070903,

2012 р.в. (Ізраїль). ___________________________________________________________________________
Лабораторному вертикальному паровому автоклаву 3870 MLV. 26.11.2019 р. проведено 

первинний технічний огляд фахівцями ДП «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
БУДІВНИЦТВА БО’СКТТВ НФТОВОГО КОМПЛЕКСУ»._______________________________________

На лабораторний вертикальний паровий автоклав 3870 MLV надано Декларацію про 
відповідність «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання» «Технічному 
регламенту електромагнітної сумісності обладнання» видана ТОВ «Хімлаборреактив» від
25.06.2018 р.__________________________________________________________________________________

Для виконання робіт на висоті передбачено використання запобіжних поясів, що пройшли 
випробування, надано акт № 1 від 05.02.2020 р. випробування запобіжних поясів, № 2 випробування
драбин.____________________________________________ _________________ _________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам підприємства (наказ № 13 від 21.01.2019 р.).________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі "Порядку проведення медичних оглядів працівників'”, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в Відокремлениму підрозділу 
«ПОЛІКЛІНІКА» ГІАІ «ІНІЕРІІАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ГРУБНИЙ ЗАВОД» (заключний 
акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 31.05.2019 р.). За результатами
медичного огляду, працівники допущені до виконання робіт. __________________________________

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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 15.1-
1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів»_________________________

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._______________ А________________________________

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчшіьно-методичного забезпечення)

_____  Е.М. Бурчак
(підпис) у  / г  (ініціали та прізвище)

/ 5  / /  20^ ) . /

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 4 / _______ .

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. ^


