
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 
об’єднання «ДНІПРОФМАШ ».____________________________ ______________________________________

(для ю р и д и чн о ї особ и : най м енуван ня ю р и д и чн о ї особи ,

51918, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, провулок 2-й Волчанський, 2 Д._______ __
м ісц езн ахо дж ен н я , код  з г ід н о  з Є Д Р П О У

код згідно ЄДРПОУ 19155426___________________________________________________________________

_________________________Нехаєв Микола Євгенійович, (0569) 59-07-17___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,;

e-mail: infodneprofmash@,email .com_______________________________________________________________
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;

Роботи виконуються 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:
За результатами проведенної ідентифікацій згідно постанови КМ У № 956 від 11.07.2002 р„ об’єкт 
(TOB «НВО «Дніпрофмаш») не належить до об’єктів підвищеної небезпеки і договір страхування 
не укладався. ________________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 09.09.2020 р.________________
(дата проведення аудиту)

Я, Нехаєв Микола Євгенійович,__________________________________________________________________
(п р ізви щ е, ім'я т а  по б атьк о ві к ер івн и ка  ю р и д и ч н о ї особи

або ф ізи чн о ї особи  - п ідприєм ця)

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

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання)________________________________________________________________

т а /а б о  м аш ин, м е ха н ізм ів , у ста т к о ва н н я  п ід ви щ ен о ї небезп еки .

- силовий трансформатор ТМА 1000/6/0,4-У1, 2008 р.в., зав. № 257008, Україна:
- силовий трансформатор ТМА 1000/6/0,4-У1, 2006 р.в., зав. № 951/6, Україна:
- силовий трансформатор ТМА 1000/6/0,4-У 1, 2007 р.в.. зав. № 648233, Україна:
- силовий трансформатор ТСЗ-250/10УХЛЗ, 1988 р.в.. зав. № 56745, СРСР.______________________

тип або м арка (за  н ая вн о ст і), номер партії, д а та  ви гото вл ен н я , країна п оходж ення,

які ви к о н у ю ться  та/аб о  ек сп л у ату ю ться  (з а с т о со в у ю т ь ся ) без отрим ання в ід п о в ід н о го  дозво л у,



Кількість робочих місць -  40. у тому числі 17, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм._______ ____________________________________________________________________________________

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

Офісне та виробниче обладнання (Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно № 1692428212104 від 08.11.2018р.) за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. 
провулок 2-й Волчанський. 2-Д__________________________________________________________________

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

Інші відомості Директор - Нехаєв Микола Євгенійович, технічний директор - Пітюренко 
Валерій Іванович, начальник лабораторного корпуса № 2 - Камлик Сергій Олександрович, 
головний механік - Сокол Анатолій Анатолійович, головний енергетик - Васільченко Юрій 
Олександрович, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів (покладені обов'язки 
служби охорони праці) Христенко Іван Сергійович, пройшли навчання в ДП "Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці", перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області:__________________________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (долікарняної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 36/12-19 від 27.03.2019 р. та
№36/07-20 від 27.05.2020 р).______________________________________________________________________

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В .) (витяг з протоколу № 
36/11 від 25.03.2019 р.: № 36/57 від 24.10.2019 р.: № 36/09-20 від 25.06.2020 р. та № 36/09-20 від
25.06.2020 р.). НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (витяг з протоколу № 36/15-19 від 28.03.2019 р.: № 36/07-20 від 27.05.2020 р.).

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу № 36/13-19 від
28.03.2019 р.. № 36/07-20 від 27.05.2020 р.)._______________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті (витяг з
протоколу № 36/14-19 - від 28.03.2019 р. № 36/07-20 від 27.05.2020 р.).___________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями
(витяг з протоколу № 36/07-20 від 27.05.2020 р.)._________________________________________________

НПАОП 27.0-1-01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості (витяг з
протоколу № 10/04-19 від 18.03.2019 р.)._________________________________________________________ •

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах
чорної металургії (витяг з протоколу № 10/04-19 від 18.03.2019 р.).______________________________

НПАОП 27.1-1.04-09 Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств
металургійного комплексу (витяг з протоколу № 10/04-19 від 18.03.2019 р.)._____________________

НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.___________

Наказом від 08.01.2020 р. № 20-РП  технічного директора Пітюренка Валерія Івановича 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, та безпечне 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт.__________________________________________________

Наказом 08.01.2020 р. № 21-ОП:
технічного директора Пітюренка В.І. призначено особою, яка затверджує наряди-допуски: 
головного енергетика Васільченко Ю.О.. начальника лабораторного корпусу № 2 Камлика

С.О. призначено особами, які видають наряди-допуски.__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

та промислової безпеки;

Наказом № 04-РП  по підприємству від 08.01.2020 р. реорганізовано службу охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладено на інженера з механізації та автоматизації Христенка 
Івана Сергійовича.(наказ № 04-РП  від 08.01.2020 р.)_____________________________________________

наявністю служби охорони праці

Наказом № ОЗ-ОП від 08.01.2020 р. у TOB «НВО «ДНІПРОФМАТІТ» створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі:



голова комісії: директор Нехаев Микола Євгенович:
члени комісії: технічний директор__________________________ Пітюренко Валерій Іванович:______
______________ головний енергетик___________________________Васільченко Юрій Олександрович:
_______________ головний механік_____________________________ Сокол Анатолій Анатольович:
_______________ начальник лабораторного корпусу №2________ Камлик Сергій Олександрович;
інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів Христенко Іван Сергійович;_______
начальник лабораторії з контролю виробництва______________ Король Олександр Іванович.______

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

Наказом № 13-ОП від 08.01.2020 р. у TOB «НВО «ДНІПРОФМАШ» головного енергетика 
Васильченко Ю.О. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства.______________________________________________________________

Наказом № 23-ОП від 01.06.2020 р. у ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» організовано нагляд за 
утримання в справному стані та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та 
машин:

начальника лабораторії з контролю виробництва Короля О. І. -  призначено відповідальною 
особою за здійснення нагляду за утриманням в справному стані та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів та машин;___________________________________________________________

головного механіка Сокола А. А. -  призначено відповідальною особою за утриманням в
справному стані механічної частини вантажопідіймальних кранів та машин;____________________

головного енергетика Васільченка Ю. О. - призначено відповідальною особою за 
утриманням в справному стані електричної частини вантажопідіймальних кранів та машин;

технічного директора Пітюренка В. І., начальника лабораторного корпусу № 2 Камлик С.О. -  
призначено відповідальними особи за безпечне проведення робіт.________________________________

Також на підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 05-РП  від 08.02.2020 р.).__________________
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» (наказ № Об-ОП від 08.01.2020 т>.\_______________________________
Посадові інструкції.__________________________________________________________________________
Інструкції з охорони праці (наказ № 14-ОП від 08.01.2020 рЛ.________________________________
Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 01-ОП від

08.01.2020 р Л._____________________________________________________________________________________
Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про введення в

дію № 02-РП  від 08.01.2020 р.___________________________________________________________________
Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про введення в дію №

02-РП  від 08.01.2020 р.У__________________________________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про введення в дію № 14-ОП від 08.01.2020 р.), в 

тому числі:
інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника;____________________________________
інструкція з охорони праці № 2 для кранівника;________________________________________
інструкція з охорони праці № 3 для токаря;__________________________________________________
інструкція з охорони праці № 4 для вальцювальника холодного металу;_____________________
інструкція з охорони праці № 5 для слюсаря механоскладальних робіт;__________
інструкція з охорони праці № 8 для електромонтера з ремонту та обслуговування

електроустаткування;_____________________________________________________________________________
інструкція з охорони праці № 9 для лаборанта;_______________________________________________
інструкція з охорони праці № 10 для стропальника;_________________________________________
інструкція з охорони праці № 12 при роботі зі слюсарним інструментом;____________________
інструкція з охорони праці № 13 при виконанні робіт з ручним електрифікованим

інструментом;_____________________________________________________________________________________
інструкція з охорони праці № 14 під час роботи на заточувальних верстатах;________________
інструкція з охорони праці № 18 з експлуатації, транспортування і зберігання балонів зі 

стисненими, зрідженими та розчиненими газами;________________________________________________



інструкція з охорони праці № 19 під час роботи на заточувальних верстатах;________________
інструкція з охорони праці № 20 при вантажно-розвантажувальних роботах;________________
інструкція з охорони праці № 21 при виконанні робіт на висоті;_____________________________
інструкція з охорони праці № 25 для персоналу по електробезпеці на першу групу;_________
інструкція № 26 з організації та проведення робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві; 
інструкція з охорони праці № 27 під час виконання ковальсько-пресових робіт.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________________
журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_____________________________
протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;______________________
журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;________________________________________
журнал реєстрації наказів по підприємству;__________________________________________________
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;_______________________
журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до них;____________________________________
журнал обліку та зберігання засобів захисту;_________________________________________________
журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персонала з 1 групою електробезпеки;
журнал обліку вантажопідіймальних кранів та механізмів;___________________________________
оперативний журнал;_______________________________________________________________________
однолінійна схема електроустановок._______________________________________________________
Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується і захисні

засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів._______________
На підприємстві діє затверджений список осіб, які мають право віддавати оперативні 

розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів
енергопостачальної організації та доступність зв’язку.___________________________________________

Працівники підприємства ТОВ "НВО"ДНІПРОФМАШ ". що зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд 
згідно з „Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженний 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246. Працівники підприємства раз на рік проходять 
періодичний медичний огляд у Комунальному некомерційному підприємстві Кам'янської міської
ради „Центр надання медико-санітарної допомоги № 3"._________________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються „Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і
аварій на 2020 рік"._______________________________________________________________________________

При прийомі на роботу у TOB «НВО «ДНІПРОФМАШ» проводиться під розписку 
ознайомлення пратті вникі в про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу
шкідливих виробничих Факторів._________________________________________________________________

Працівники під час приймання на роботу проходять вступний і первинний інструктажі, 
професійну підготовку, спеціальне навчання й перевірку знань із питань охорони праці, 
пожежної безпеки, надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також
правил поведінки у випадку виникнення аварійної ситуації, аварії._______________________________

У  ТОВ «НВО «ДНТПРОФМАТН» створено для кожного працівника безпечні й нешкідливі
умови праці шляхом належного облаштування робочих місць.____________________________________

Згідно приказу по підприємству № 26-ОП від 09.06.2020 року проведені дослідження 
важкості та напруженості праці, лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих 
та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях 
(договір № 64-15/01-20 ВП ДХЗ ДП «СхідГЗК» від 09.07.2020 року) і проведення атестації 
робочих місць за умовами праці працівників ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» згідно штатного
розкладу._________________________________________________________________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах та навчальних курсах та пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.____________________________________________________________________________________



Пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією ГУ
Держпрапі у Дніпропетровській області:_________________

НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;_________
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;_______________________________
Правил пожежної безпеки в Україні:________________________________________________________
Васильченко Ю. О., головний енергетик, V  група з електробезпеки, протокол № 95-20 від

25.11.2020 р.:_____________________________________________________________________________________
Шевченко В. С.. заступник головного енергетика, V  група з електробезпеки, протокол №

36/09-20 від 25.06.2020 р.:__________________ ____________________________________________________
Пітюренко В. І., технічний директор, IV група з електробезпеки, протокол № 95-20 від

25.11.2020 р.:_____________________________________________________________________________________
Христенко І. С„ інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів (покладені обов'язки

служби охорони праці). IV група з електробезпеки, протокол № 36/09-20 від 25.06.2020 р.;__________
Новицький І. А., електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання. V група з

електробезпеки, протокол № 95-20 від 25.11.2020 р.;_____________________________________________
Железняк Ю. Г„ електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, V група з

електробезпеки, протокол № 95-20 від 25.11.2020 р.____________________________________________
На машини, механізми, устаткуванні підвищеної небезпеки є в наявності паспорти, 

керівництва з експлуатації, інструкція з монтажу та експлуатації. Обладнанню своєчасно згідно
графіків провадяться експертні обстеження, технічні огляди._____________________________________

Трансформаторна підстанція ТП ДПМ пройшла технічне обстеження електротехнічною 
лабораторією ДП «Придніпровський ЕТЦ» (висновки експертизи № 12.1-09-ЕН-0660.20р. та №
12.1-09-EB-0659.20p . від 13.10.2020 р„ № 12.1-09-ЕВ-0763.20р. від 12.11.2020 р.).______________

Проведено вимірювання опору заземлення магістралей та устаткування, перевірка ізоляції 
силових кабельних ліній та обладнання. Роботи виконані електротехнічною лабораторією ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (Свідоцтво про атестацію № ПЧ-06-2/60-2017; Дозвіл № 451.15.30) та 
Дніпропетровського обласного спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства 
протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України (Свідоцтво про атестацію
№ ПЧ 06-2/71-2017. Дозвіл Д У Держпраці № 1438.16.12).________________________________________

Працівники ТОВ «НВО «ДНІПРОФМАШ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й
індивідуальними засобами захисту згідно вимог чинного законодавства._______________________ _

У  відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту: костюм (на 12 міс.), комбінезон бавовняний (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), черевики 
шкіряні з захисним носком (на 12 міс.), калоші діелектричні (чергові), пояс запобіжний 
(черговий), плащ з капюшоном (черговий), штани утеплені (на 36 міс.), жилет світловідбивний 
(на 12 міс.), рукавиці діелектричні (чергові), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12 міс.), костюм зварника (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), 
взимку додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 24 міс.), підшоломник утеплений (на 
24 міс.). Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту._________________________________________________________________________

за со б ів  ін д и від у ал ьн о го  захи сту .

Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, зберігаються у технічно- 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників, 
Наказом № 21 від 08.01.2020 р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншогс
устатковання. що використовується під час виконання робіт на висоті.__________________________

Роботи на висоті з використанням інструментів виконуються відповідно до вимог НПАОГ 
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та документів :
експлуатації виробників.__________________________________________________________________________

Пристрої забезпечуються засобами, які унеможливлюють їх падіння з висота
використовуються за їх призначенням та утримують у справному стані._________________________

До роботи з електрофікованими інструментами допускаються працівники, які мають групу 
електробезпеки II та вище._______________________________________________________________________



Перед початком робіт на висоті перевіряється стан інструменту: комплектність, надійність 
кріплення деталей, цілістність ізоляції живильного кабелю та штепсельної вилки, роботу на 
холостому ході, наявність, комплектність та справність захистних кожухів, надійність кріплення
змінних робочих пристосувань, а також працездатність вимикальних пристроїв.________________

При застосуванні пневматичних інструментів працівники дотримуються умов безпеки.
На робочих місцях в наявності технологічні карти виконання робіт та схеми строповки

вантажів._________________ ’_____________________________________________________________ _________
Обладнання, оснастка та інструмент для кожної операції слюсарних, зварних робіт приведені

в маршрутних картах технологічного процесу монтажу.__________________________________________
У  ТОВ «НЕЮ «ДНІПРОФМАШ » розроблені і затверджені тематичні плани та програми 

спеціального навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки посадових
осіб та робітників._________________________________________________________________ _______________

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». 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»; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію ('застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМ У від 26.10.2011 р. № 1107); 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 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 охорону 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»: 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 27.0-1-01-08 Правила 
охорони праці в металургійній промисловості; НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії; НПАОП 27.1-1.04-09 Правила 
охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу; НПАОП 28.0-
1.33-13 Правила охорони праці під час ковальско-пресових робіт.________________________________

Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті
охорони праці.____________________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. 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.____________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі



Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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