
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, місцезнаходження:49107, Дніпропетровська обл.,_____

місто Дніпро, вулиця Шинна, будинок 26, код ЄДРПОУ -  03341598,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄД Р ІЮ У,

керівник -виконую чий обов'язки директора Січовий М икола Ю рійович, тел. +38056 792 17 19.
gorsvet.dnipro@ukr.net

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

місце виконання роЬіт підвищеної небезпеки

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і__________
18 грудня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Січовий Микола Ю рійович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної осоОи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Вантажопідіймальні крани, підйомники, а саме:_____ ______________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- кран стріловий автомобільний КС-45729-С. 2016 р. в.. Білорусь:
- підйомник автомобільний телескопічний АП-17А. 1971 р. в.. СРСР;
- підйомник автомобільний телескопічний АП-17А. 1992 р. в., Україна -  5 од.:
- підйомник автомобільний телескопічний ТВГ-15Н, 1989 р. в.. СРСР:
- підйомник автомобільний телескопічний А П -18-03, 2007 р. в., Україна:
- підйомник автомобільний телескопічний АП-18, 2002 р. в., Україна:
- підйомник автомобільний телескопічний АП-18-10, 2015 р. в., Україна -  3 од.:
- підйомник автомобільний телескопічний АП-18-10, 2011 р. в., Україна:
- підйомник автомобільний телескопічний АП-18-10, 2017 р. в., Україна.

---------------- --------- — —----- -------- 1 ш табеля арка (за наявносіі) номер паріії, д аіа  вш оїоиленни, країна ііиходженни,---------------------------------------------

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

На підприємстві працюють 128 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  5 осіб.___________________ __________ ________ _____ __________________________________ .

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

mailto:gorsvet.dnipro@ukr.net


Адміністративно -  виробничі будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Шин-
на, будинок 26 (Свідоцтво про право власності на нерухоме майно/САЕ №050180/27.11.2010/, 
видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, форма власності-комунальна. 
власники- Територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради).

будівель і споруд (приміщень), виробничих 00'ЄКТІВ (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом від 08.01.2020 р. відповідальною особою за нагляд за утриманням та безпечною екс
плуатацією вантажопідіймальних кранів, машин призначено головного інженера 
Прокопенко М.П. Відповідальною особою за утримання, безпечну експлуатацію та проведення 
робіт вантажопідіймальним краном, машинами (автогідропідіймачами) та механізмами призна
чено начальника гаража Горбенко В.В.
Наказом від 08.01.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства приз
начено начальника ВТВ Кравця А.О.. особою, що заміщає -  начальника цеха 
Бережного М.О. Призначені відповідальні особи за безпечну експлуатацію електроустановок у 
виробничих підрозділах.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
від 08.01.2020 р. переглянута комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у 
складі: Голова комісії -  головний інженер Прокопенко М.П. Члени комісії -  начальник гаража 
Горбенко В.В.. інженер з охорони праці Абрамов І.М.. начальник ЕТР-1 (голова профспілки) 
Приходько P.M . -  пройшли навчання та перевірку знань:
В.о. директора Січовий М.Ю. пройшов навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпро
петровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийня
тих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол № 407 від 02.12.2019 р. Посвідчен- 
ня №017248.
Головний інженер Прокопенко М.П. пройшов навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпра
ці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийня- 
тих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол № 239/4.2/2018 від 22.10.2018 р. 
Посвідчення №005910.
Начальник гаража Горбенко В.В.. начальник цеха Бережний М.О.. начальник ВТВ 
Кравець А.О. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської об
ласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соці
альне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нор
мативно-правових актів. Протокол №323 від 22.10.2018 р.
Інженер з охорони праці Абрамов І.М. пройшов навчання в ФОП Пількевич С.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно чинних законодав
чих актів і нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці та виробничої санітарії, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим у разі нещас
ного випадку (Загальний курс з охорони праці). Протокол №0404 від 04.04.2018 р. Посвідчення 
№0404/20.
Начальник ЕТР-3 Коротушенко О.Б.. начальник ЕТР-2 Алексеев А.Г.. перший заступник дирек
тора Рлефіренко O.A.. начальник ЕТР-1 (голова профспілки) Приходько P.M . пройшли навчан
ня в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Протокол № 407А від 02.12.2019 р.
Начальник ЕТР-1 (голова профспілки) Приходько P .M .. начальник ЕТР-3 Коротушенко Р.Б .. 
начальник ДС Должиков Р .І., начальник цеха Бережний М .Р ., начальник гаража Горбенко В.В., 
начальник дільниці ремонту Полончук М.Т. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Н ПА РП  0.00-1.80-18 «Правила охорони праці



з
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад-
нання». Протокол № 410 від 03.12.2019 р.
Інженер з охорони праці Абрамов І.М. пройшов навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпра
ці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Протокол № 217 від 22.08.2018 р.
Головний інженер Прокопенко М.П., інженер з охорони праці Абрамов І.М.. начальник ЕТР-1 
(голова профспілки) Приходько P.M . пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпра
ці у Дніпропетровській області згідно Н ПАРП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час ро
боти з інструментом та пристроями». Протокол № 135-а від 06.08.2020 р. Посвідчення №019994. 
№019993. №019992.
Головний інженер Прокопенко М.П.. інженер з охорони праці Абрамов І.М., начальник ЕТР-1 
(голова профспілки) Приходько P.M . пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпра
ці у Дніпропетровській області згідно НПАРП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час ви
конання робіт на висоті». Протокол №55 від 21.05.2020 р. Посвідчення №018512, №018511, 
№018510.
Головний інженер Прокопенко М.П., інженер з охорони праці Абрамов І.М., начальник гаража 
Горбенко В.В. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської об
ласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Н П А РП  0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
Протокол №83 від 18.06.2020 р. Посвідчення №018923. № 018922. №018921.
Інженер з охорони праці Абрамов І.М.. начальник цеха Бережний М .Р .. головний інженер Про
копенко М.П. пройшли навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської об
ласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Посвідчення 
№003925 від 25.09.2018 p.. № 003924 від 17.09.2020 p.. № 003926 від 25.11.2019 р.
Начальник ЕТР-1 (голова профспілки) Приходько P.M . пройшов навчання в Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській - 
області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Посвідчення №1965 
від 19.04.2020 р.
Начальник ВТВ Кравець А.О. пройшов навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніп
ропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до і понад 
1000 В. Посвідчення № 003923 від 17.04.2020 р.________________________________________ _______

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №7 від 24.01.2010 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці на 
підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Абрамова І.М._______________________

наявністю служби охорони праці,

Машиніст автовишки та автогідропідіймача Савченко С.М. -  Т РВ  «Учбовий комбінат «Дніпро
буд» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. Посвідчення №1274 від 
06.08.2018 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Миколайко Ю .Р. -  Т РВ  «Учбовий комбінат «Дніп
робуд» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. Посвідчення №4025 від
19.04.2013 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Антонець П.А. -  Т РВ  «Учбовий комбінат «Дніпро
буд» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. Посвідчення №4027 від
19.04.2013 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Голуб В.В. -  Т РВ  «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. Посвідчення №4028 від 19.04.13 р. 
Машиніст крана автомобільного Савченко С.М. -  СПТУ №13 м. Дніпропетровська за професі
єю -  машиніст крана автомобільного. Посвідчення №8847 від 20.03.1995 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача/машиніст крана автомобільного Савченко Є.М.. •
машиністи автовишки та автогідропідіймача Голуб В.В.. Миколайко Ю .Р.. Антонець П.А.



пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства в об’ємі загального курсу «Охоро
на праці», Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних при
строїв і відповідного обладнання». Протокол №15 від 21.04.2020 р.
На підприємстві КП «МІСЬКСВІТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, відповідно до вимог 
Закону України «Про охорону праці», наказом від 08.01.2020 р. переглянуто, затверджено та 
введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про проходження медичного огляду.
- Положення про забезпечення спецодягом і 313.
- Програма про навчання з охорони праці.
- Положення про комісію з охорони праці КП «МІСЬКСВІТЛО» (затверджене на зборах 

трудового колективу від 10.01.2019 р.).
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №19 від 06.03.2019 р. затверджено та 
введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ .
Наказом від 08.01.2020 р. створена комісія про впровадження системи управління охороною 
праці (СУОП) у складі: головний інженер Прокопенко М.П., інженер з охорони праці 
Абрамов І.М., начальник ВТВ Кравец А.О., голова профспілки Приходько О.М.
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та правил 
пожежної безпеки.

- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на КП «МІСЬКСВІТЛО».
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
- Журнал обліку знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.
- Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника.
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

На підприємстві розроблені, затверджені та доведені під підпис посадові інструкції, затвердже
ний перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві. Затверджена 
Програма навчання й перевірки знань вступного інструктажу.

На підприємстві КП «МІСЬКСВІТЛО», наказом від 08.01.2020 р. переглянуті, затвер
джені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям: інструкція всту
пного інструктажу з питань охорони праці, інструкція з ОП про надання першої долікарської 
допомоги при нещасних випадках, інструкція з ОП для машиніста крану, інструкція з ОП по 
безпечному виконанню робіт для стропальника, інструкція з ОП для електромонтерів при робо
ті на висоті з автовишок та автогідропідйомниках, інструкція з ОП для інженерно-технічних 
робітників, які здійснюють нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією вантажопідій
мальних кранів, інструкція з ОП для осіб, відповідальних за збереження вантажопідіймальних 
кранів в справному стані, інструкція з ОП по безпечному веденню робіт для кранівника (маши
ніста) стрілових самохідних кранів, інструкція з ОП при роботі по випробуванню засобів інди
відуального захисту та інші. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положен
ня про розробку інструкцій з охорони праці»._______ _________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технічні 
паспорта та інструкції з експлуатації тощо). Для експлуатації устатковання підвищеної небезпе
ки на підприємстві мається в наявності наступне обладнання: кран стріловий автомобільний 
КС-45729-С. зав. № 01. 2016 р. в.. Білорусь, підйомник автомобільний телескопічний АП-17А. 
зав. №48.1971 р. в.. СРСР. підйомник автомобільний телескопічний АП-17А. зав. №544, 72. 148.
140. 161. 1992 р. в.. Україна -  5 од., підйомник автомобільний телескопічний ТВГ-15Н, зав.



№5093, 1989 р. в., CPCP, підйомник автомобільний телескопічний АП-18-03, зав. №371. 2007 р. 
в., Україна, підйомник автомобільний телескопічний АП-18, зав. №002, 2002 р. в.. Україна, під
йомник автомобільний телескопічний АП-18-10, зав. №462, 467, 461, 2015 р. в.. Україна -  3 од., 
підйомник автомобільний телескопічний АП-18-10. зав. №055, 2011 р. в., Україна, підйомник 
автомобільний телескопічний АП-18-10, зав. №518, 2017 р. в.. Україна, стропи, пояса запобіжні, 
каски. Вантажопідіймальний кран, підйомники у відповідності до Постанови КМУ № 687 від 
26.05.2004 р. пройшли експертні обстеження, позачергові повні технічні огляди, часткові техні
чні огляди ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці». Вантажопідіймальний кран і підйомники 
допущені до подальшої експлуатації, про що зроблено записи в паспортах.

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівни
ки КП «МІСЬКСВІТЛО», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спец
одягом. спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом від 08.01.2020 р. за- 
тверджено «Положення про забезпечення спецодягом і засобами індивідуального захисту». За
тверджено «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства та працівникам під
приємств електроенергетичної галузі». Засоби індивідуального захисту, що використовують за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслугову
вання, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та до
кументів з експлуатації виробни-
ків._______________________________________ _̂__________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 30 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘екти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя
ми». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індиві
дуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці>^ НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди. Наказом від 08.01.2020 р. затверджено «Положення про проходження медично
го огляду». Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників КП 
«МІСЬКСВІТЛО» від 25.11.2020 р„ виданого TOB «МИ «Медінвест»._________________________

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту КП «МІСЬКСВІТЛО» ДНІП
РОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (нова редакція), затвердженого рішенням міської ради №99/55 від 
25.03.2020 р. При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення пре
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пре



їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих Факторів.
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки. М атеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час 
експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

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

М.Ю. Січовий
(ініціали та  прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 р. № /< Г ^ Г 7 ^ 2 0 . ______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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