
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
________________________________________ « АЕРФОРС »______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1А, офіс 613
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 35607849____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________Г енеральний директор Сорокінс Міхаілс___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

___________________________________тел. +38056 236 73 91____________________________
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___________________________________
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 додатку 1 «Порядок та правила проведення обов’язкового страхування 
цивільної 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 санітарно- епідеміологічного характеру» (Постанова 
КМУ від 16.11.2002 р. № 1788) ТОВ «АЕРФОРС» не є об’єктом підвищеної небезпеки. У 
зв’язку з вищенаведеним ТОВ «АЕРФОРС» страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводить____________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 09.12.2020 року 
(звіт № 32349901-01.2 (А)-10-0272.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)_______

(дата проведення аудиту)

Я, Сорокінс Міхаілс_______________________________________________________________
(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 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; 
зварювальні роботи;
монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі



дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива.___________________________

(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

кількість робочих місць: 12, на яких існує ризик виникнення травм: 2______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «АЕРФОРС» орендує офісні приміщення відповідно до договору оренди № А-522 від 
30.06.2016 р. укладеного з ТОВ «Дельта Истейт» (м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1А, 
офіс 613) та виробничі приміщення відповідно до договору оренди № 09/01 -14/11 від 
09.01.2014 р. укладеного з ТОВ «Алком» (м. Дніпро, вул.. Набережна Заводська, 19-Д).______

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

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

охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор ТОВ «АЕРФОРС» Сорокінс Міхаілс пройшов навчання у ТОВ 

«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області: Законодавства про 
охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (витяг з протоколу № 20-81 
від 07.08.2020 р.

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства (наказ № 13-ОП від 29.01.2020 р.) у складі:

голова комісії -  генеральний директор ТОВ «АЕРФОРС» Сорокінс Міхаілс; 
члени комісії: -  виконавчий директор Усурі В.Е.;
______________-  інженер Байраченко В.М.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
генеральний директор ТОВ «АЕРФОРС» Сорокінс Міхаілс, як керівник підприємства і голова 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві; виконавчий директор Усурі 
В.Е. та інженер Байраченко В.М., як члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві, пройшли навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і 
перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області: Законодавства про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій (витяг з протоколу № 20-81 від 07.08.2020 р., витяг з протоколу № 20-106 від
09.10.2020 р.), навчання у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і 
перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу № 45-19 Д 
від 07.06.2019 р.).

Наказом № 17-ОП від 16.06.2020 р. призначений відповідальними за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, безпечне виконання зварювальних 
робіт виконроб Хоменко В.М. (ІУ група електробезпеки), який пройшов навчання по



електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 45-19 Д від 07.06.2019 р., витяг з протоколу № 02-20 Д від
05.06.2020 р.) і допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В в якості 
адміністративно-технічного персоналу; навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки 
у ТОВ «КАЛЬЧУГА ЛТД» (посвідчення № 03127779 від 17.04.2019 р.). На час відпустки, 
відрядження, хвороби та інших випадків відсутності відповідальної особи, відповідальність 
покладається на працівника, який заміщує відповідальну особу та пройшов відповідне 
навчання і перевірку знань нормативних документів з охорони праці у встановленому 
порядку. 

Наказом 18-ОП від 16.06.2020 р. призначений відповідальним за організацію і безпечне 
виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування посудин, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа з правом видачі нарядів-допусків менеджер з продажу 
Вишневський І.О., у разі його відсутності -  генеральний директор Сорокінс М., які пройшли 
навчання у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», ТОВ «Учбовий 
центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» по НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 27-20 Д від 21.10.2020 р., витяг з протоколу № 08-20 Д від 05.06.2020 р.) і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу № 20-103 від 08.10.2020 р.).

Наказом № 15-ОП від 29.01.2020 р. призначений відповідальним за організацію і 
безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метри з правом видачі нарядів-допусків 
виконроб Хоменко В.М., у разі його відсутності -  менеджер з продажу Вишневський І.О., які 
пройшли навчання у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» по 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» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 47-19 Д від 07.06.2019 р., витяг з протоколу № 03-20 Д від
05.06.2020 р.; витяг з протоколу № 48-19 Д від 07.06.2019 р., витяг з протоколу № 08-20 Д від
05.06.2020 р.).

Наказом № 16-ОП від 29.01.2020 р. призначений відповідальним за збереження та 
справність електроінструменту виконроб Хоменко В.М., у разі його відсутності -  менеджер з 
продажу Вишневський І.О., які пройшли навчання у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 
НАГЛЯДУ ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 48-19 Д 
від 07.06.2019 р., витяг з протоколу № 08-20 Д від 05.06.2020 р.).

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

Наказом по підприємству № 1-ОП від 14.01.2020 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера Байраченка В.М. (ІУ гр. до 1000 
В), який пройшов навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» по загальному 
курсу «Охорона праці»; 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 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації



обладнання, що працює під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 
015310 від 07.06.2019 р.; витяг з протоколу № 03-20 Д від 05.06.2020 р.; посвідчення № 162114 
від 07.06.2019 р.; витяг з протоколу № 27-20 Д від 21.10.2020 р.; витяг з протоколу № 02-20 Д 
від 05.06.2020 р.) і пройшов навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки у ТОВ
«КАЛЬЧУГА ЛТД» (посвідчення № 03127780 від 17.04.2019 р.).___________________________

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «АЕРФОРС» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про систему 
управління охороною праці» (наказ № 2-ОП від 17.01.2020 р.), «Положення про службу 
охорони праці (наказ № 1-ОП від 14.01.2020 р.), «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 5-ОП від 22.01.2020 р.)._______

У ТОВ «АЕРФОРС» затверджені 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 відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
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.

У ТОВ «АЕРФОРС» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції та інструкції з 
охорони праці (наказ № 10-РП від 27.01.2020 р.), в т.ч. № 2 щодо надання долікарняної 
допомоги потерпілим; № 1 про заходи пожежної безпеки; № 3 при експлуатації ручного 
електроінструменту; № 4 при виконанні монтажних робіт за допомогою інструментів та 
пристроїв; № 6 при виконанні робіт на висоті; № 7 для монтажника; № 11 при роботах із 
застосуванням переносних драбин та драбинок; № 17 для зварника

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Бухвалов В.В. -  закінчив учбовий центр ПП фірми «Профінвест» і отримав професію 

монтажника з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій 3-го кваліфікаційного розряду 
(свідоцтво №126-05/03 від 12.05.2020 р.);

Куричка М.С. -  закінчив учбовий центр ПП фірми «Профінвест» і отримав професію 
монтажника з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій 3-го кваліфікаційного розряду 
(свідоцтво №118-04/04 від 24.05.2020 р.);

Куричка М.С. -  закінчив ПТУ № 36 м. Дружківка і отримав професію 
електрогазозварника 4-го кваліфікаційного розряду (диплом Д № 744559 від 08.07.1993 р.);

Куричка М.С. -  електрозварник, допущений до ручного дугового зварювання посудин, 
що працюють під тиском (посвідчення зварника № 177-ДН-58 від 07.12.2020 р. видане ТОВ 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ".

Працівники ТОВ «АЕРФОРС» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці:

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», інструкції з ОП, виробничих інструкцій в межах 
виконуваних робіт у робітників підприємства (протокол № 1/оп від 08.12.2020 р.) виданий 
комісією ТОВ «АЕРФОРС»;



Куричка М.С. (посвідчення № 91/01 від 27.04.2020 р. видане учбовим центром ІIIІ фірми 
«Профінвест»), Бухвалов В.В. (посвідчення № 113/04 від 29.05.2020 р. видане учбовим 
центром ІIIІ фірми «Профінвест»);

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
інструкції з ОП, виробничих інструкцій в межах виконуваних робіт - Куричка М.С. (ІІІ 
група з електробезпеки , до 1000 В) (посвідчення № 122/04 від 28.04.2020 р. видане 
учбовим центром ІIIІ фірми «Профінвест»); Бухвалов В.В. (ІІ група з електробезпеки , до 
1000 В) (посвідчення № 155/04 від 03.06.2020 р. видане учбовим центром ІIIІ фірми 
«Профінвест»)._________________________________________________________________

На підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів.____________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом 8-ОП від 24.01.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які

виконуються на підприємстві.____________________________________________________________
Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: гайковерт DWT SS09-24, 

зав. № 120500314, 2013 р.в., Німеччина; підмості пересувні збірно-розбірні ПСП-2000-4,0Л 
(70), зав. № 17-2016, 2016 р.в., Україна; кутова шліфувальна машинка Makita GA5030, зав. № 
991945R, 2013 р.в., Японія; кутова шліфувальна машинка. УШС-9011, 2014 р.в., Китай; 
зварювальний апарат інверторного типу, 2020 р.в., Україна; електродриль DeWalt D-65510, 
зав. № 2069668, 2013 р.в., США; пневмодриль FORTE AD-1018, 2016 р.в., Китай; пістолет 
продувний FORTE, 2016 р.в.. Китай; шуруповерт DLACK&DECKER, 2016 р.в., США; набір 
інструментів, 2013 р.в., Китай; набір інструментів, 2013 р.в., Тайвань; набір інструментів, 2014 
р.в., Тайвань; набір монтування, 2013 р.в., Китай; штангенциркуль 150мм, 2013 р.в., Китай; 
кутник TOPEX, 2013 р.в., Польща; кліщі струмові UNI-Т, 2013 р.в., Південна Корея; набір 
ключів торцевих, 2012 р.в., США; індикатор ИЧ-30, 2013 р.в., Україна; набір мітчиків і 
пляшок TOPEX, 2016 р.в., Польща.

У ТОВ «АЕРФОРС» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах і 
розпорядженнях; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, журнал обліку та 
зберігання засобів захисту, журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями тощо._________________________________________________________________

Випробування драбин та стрем’янок виконуються відповідно до п. 7.27 НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів, 
відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».

Відповідно до НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» ТОВ «АЕРФОРС» ремонт обладнання під тиском виконує 
відповідно до вимог технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання.

експлуатаційної документації,
Наказом № 12-ОП від 28.01.2020 р. на, підприємстві створена комісія з_ приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на_ підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________



Працівники TOB «АЕРФОРС» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами,
лицьовими щитками, рукавицями брезентовими, рукавицями бавовняними тощо).___________

засобів індивідуального захисту,
Наказом № 25-ОП від 29.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових 

документів з охорони праці, що діють у ТОВ «АЕРФОРС». які поширюються на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 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 при виконанні робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»._____________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці. 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою.

тощо.____________________________________
іи, навчально-методичного забезпечення)

_______Сорокінс Міхаілс_____
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^ ^  р. № ______ .

Примітки: 1, Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.




