
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи:

«ПОТОКИ»______________________________________________________________________________
найменування юридичної особи,

Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9_______
місцезнаходження,

_________________________________________40832205_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ ЖЕРДЬОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+380988602343, info@mez.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;

місто Дніпро, вулиця Байкальська, 9
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 не укладався___________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
_______________________________________ 29.12.2020 р._______________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ЖЕРДЬОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ,
(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 в колодязях, бункерах, замкнутому просторі (ємностях, топках, трубопроводах); 

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
(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 - 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 10.______________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:info@mez.com.ua


На території підприємства основні будівлі та споруди: адміністративна будівля І од., 
виробничі цехи 3 од., складські приміщення 4 од., будівля лабораторії 2 од., норійна 
галерея 1 од., будівля побутових приміщень та їдальня 1 од., котельня 1 од., силос для 
зберігання зерна 3 од., та автомобілерозвантажувач 1 од.
ТОВ «ПОТОКИ» складається з таких структурних підрозділів: виробництво, виробнича 
лабораторія, відділ охорони, господарський відділ, відділ АСК ТП, електросилова дільниця, 
котельня, лабораторія вхідного контролю, склад сировини та готової продукції 
та ремонтна служба.______________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Директор Ж ердьов О лександр Л еонідович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 

комбінат «ДНІПРОБУД» законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу охорони праці перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 85 від 27.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», група з електробезпеки 3 до 1000 В. (протокол №3 від
03.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол №9 від 08.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №4 від 03.01.2020 р.), пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «ЯНТПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол 
№1547 від 21.12.2019 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» НПАОП 0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.), пройшов 
навчання в Дії «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань «Правила охорони праці для 
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 
(протокол 127-19/1 від 19.12.2019 р.).

Директор з виробництва Глебов А нтон С ергійович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс охорони праці» 
(протокол № 1570 від 26.12.2019 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», група з електробезпеки 3 до 1000 В. (протокол №3 від 03.01.2020 р.), 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол №9 від
08.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00 -
1.71-13 (протокол №4 від 03.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол №1547 від 21.12.2019 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 
0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.), пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань «Правила охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 (протокол 127
19/1 від 19.12.2019 р.).

Начальник дільниці Ш ибко О лег О лександрович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс охорони праці» 
(протокол № 1279 від 08.11.2018 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок



споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», група з електробезпеки 4 до і вище 1000 В. (протокол № 134 від 08.02.2019 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол 
№9 від 08.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №4 від 03.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 1269 від 06.11.2018 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 
0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.).

Начальник дільниці Л абай  О лексій  В олодим ирович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс охорони праці» 
(протокол № 130 від 06.02.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», група з електробезпеки 4 до 1000 В. (протокол № 166 від 14.02.2020 р.), 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 244 від
04.03.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00
1.71-13 (протокол № 149 від 11.02.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 186 від 19.02.2020 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 
0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.).

Начальник дільниці В озню к А ндрій Ігорович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс охорони праці» (протокол № 
209 від 15.03.2018 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 
40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», група з 
електробезпеки 4 до і вище 1000 В. (протокол № 134 від 08.02.2019 р.), пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 9 від 08.01.2020 р.), 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 
(протокол №4 від 03.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 1269 від 06.11.2018 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 
0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.).

Начальник котельні М убаракш ин  Д інар Ф іларідович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс охорони праці» 
(протокол № 162 від 14.02.2019 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», група з електробезпеки 4 до 1000 В. (протокол № 134 от 08 лютого 2019 р.), 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 182 від
19.02.2019 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку



знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00 -
1.71-13 (протокол №4 від 03.01.2020 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 122 від 06.02.2019 
р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 
0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.).

Начальник відділу з охорони праці Т рубчанінова В ікторія  М иколаївна, пройшла 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» законів та нормативно-правових актів 
з охорони праці в обсязі загального курсу охорони праці перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №728 від 03 
серпня 2020 р.), пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00 -
1.71-13 (протокол № 666 від 27.07.2020 р.), пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці та безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів» НПАОП 0.00-1.73-14 (протокол №1342 від 02.11.2020 р.).

Інженер з охорони праці Б у й н и ц ьк а  Т етян а В асилівна, пройшла навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі загального курсу охорони праці перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 57/4.4/2018 від 19 березня 2018 р.), 
пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», група з електробезпеки 4 до і вище 
1000 В. (протокол № 134 від 08.02.2019 р.), пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 182 від 19.02.2019 р.), пройшла навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №4 від 03.01.2020 
р.), пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 (протокол №1269 від 06.11.2018 р.), пройшла навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 0.00-1.73-14 (протокол №1342 від
02.11.2020 р.).

Уповноважена особа ТОВ «ПОТОКИ» С аф ронов Б орис В олодим ирович, пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Загальний курс 
охорони праці» (протокол № 1256 від 17.10.2019 р.), пройшов навчання в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», група з електробезпеки 3 до 1000 В. (протокол №3 от 03 
січня 2020 р.).____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

У ТОВ "Потоки" функціонує система управління охороною праці (СУОП). 
Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства та реалізується 
комплексом організаційних заходів.
Наказом № 67 від 01.11.2019 р. у ТОВ «ПОТОКИ» створено службу з охорони праці у 
складі начальника відділу охорони праці та інженера з охорони праці.
У ТОВ «ПОТОКИ» затверджено та введено в дію наказами 
№ 67 від 01.11.2019 р.: «Положення про службу охорони праці»;
№ 27 від 11.05.2019 р.:«Положення про систему управління охороною праці»;
№ 27-А від 11.05.2019 р «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»;
«Положення про роботу уповноваженого представника колективу з питань охорони праці» 
затверджено протоколом №1 від 02.09.2019 загальних зборів трудового колективу ТОВ



«Потоки».
Робітники ТОВ «ПОТОКИ» мають професійну підготовку, здобуту в 

спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.
Наказом №35 від 15.12.2020 р. організовано порядок проведення первинного навчання з 
питань охорони прані працівників підпорядкованих підрозділів.
Згідно заявок навчання працівників підпорядкованих структурних підрозділів у ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та інших по професіям та по відповідним НПАОП з 
охорони праці, виконання яких входить до функціональних обов’язків працівників. 
Допускати працівників підпорядкованих структурних підрозділів до самостійної роботи 
наказано здійснювати тільки після позитивного результату перевірки знань з охорони прані. 
Для працівників, які проходитимуть навчання на підприємстві організувати консультації та 
перевірку знань в постійно-діючою комісією.
Накази про призначення відповідальних осіб:
Наказом №38 від 23.12.2020 р. призначено відповідальними особами:
- за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання головного інженера Твердохлєбова В.О.
- за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання головного механіка Кисельова А.С.
- за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, підіймальними 
пристроями і відповідним обладнанням:
- на дільниці грануляції - начальника дільниці Пасетецького А.В.;
- на пресовій дільниці - начальника дільниці Вознюка А.І.;
- на дільниці гідратації - начальника дільниці Лабая О.В.
Наказ № 29 від 13.06.2019 р. про призначення відповідальної особи з нагляду за будівлями 
і спорудами підприємства, головного енергетика Тубольцева Д.О.
Наказ №78 від 25.11.2019 р. про призначення особи відповідальної за
електрогосподарство на підприємстві, головний енергетик Тубольцев Д.О._________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «ПОТОКИ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці ( 
від 03.12.2020 р.), зокрема: Інструкція з охорони праці для всіх працюючих на 
підприємстві; Інструкція з охорони праці по наданню долікарської допомоги 
постраждалому; Інструкція з охорони праці з привласнення групи з електробезпеки 
неелектротехнічному персоналу; Інструкція з охорони праці для оператора котельної; 
Інструкція з охорони праці для підсобного робітника; Інструкція з охорони праці при 
виконанні робіт з відбору проб в структурних підрозділах підприємства; Інструкція з 
охорони праці для пробовідбірника виробничої лабораторії; Інструкція і охорони праці для 
працівників які обслуговують трубопроводи пара і гарячої води.; Інструкція і охорони праці 
при управлінні автомобілерозвантажувачем; Інструкція з охорони праці для завантажувача- 
вивантажувача харчової продукції; Інструкція з охорони праці для оператора виробничої 
лінії у виробництві харчової продукції (ділянка екстракції); Інструкція з охорони праці при 
зливі наливі і зберіганні екстракційного гексану.; Інструкція з охорони праці для оператора 
виробничої лінії у виробництві харчової продукції (пресовий цех); Інструкція з охорони 
праці для оператора виробничої лінії у виробництві харчової продукції (ділянка Р В О );
______ Інструкція з охорони праці для апаратника та старшого апаратника оброблення
зерна. Інструкція з охорони праці для лаборанта лабораторії вхідного контролю; Інструкція 
з охорони праці під час виконання робіт на висоті; Інструкція з охорони праці для слюсаря 
ремонтника ремонтної служби; Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і 
обслуговування електроустаткування; Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно - 
розвантажувальних робіт та інші.
Робітники: Оператори лінії у виробництві харчової продукції: Тараненко Олександр 
Сергійович, Гаража Василь Володимирович, Губенко Олександр Алікович, Назаренко 
Євген Васильович, пройшли перевірку знань в комісії підприємства в обсязі Закону 
України з ОП, інструкцій з ОП, НПАОП 0.00-4.12-05 , НПАОП 15.4-1.10-92, НПАОП 0.00
1.15-07, НПАОП 15.4-1.06-97, НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.75-15 протокол №3 від



U3 ч е р в н я  2 0 2 0  р о к у ._____________________________________________________________________________  : ___
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ «ПОТОКИ» ведеться внутрішня документація з охорони праці: «Журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці»; «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві»; та інші. 
(Укладено ліцензійний договір на використання Системи EXPERTUS охорона праці за 
рівнем VIP ).
Працівники ТОВ «Потоки» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами 
(ст.8 Закону України Про охорону праці) та забезпечують захист від можливих негативних 
впливів природного характеру, погодних умов а саме: костюм або халат, рукавиці 
комбіновані, рукавички трикотажні, фартух бавовняний із суцільнокрійним нагрудником 
а б о  фартух синтетичний із нагрудником або фартух із нагрудником прогумований, 
респіратор, вкладиші протишумові "беруши", окуляри захисні, черевики, костюм 
Xімзахисний, чоботи гумові. Протигаз, Окуляри або маска захисна, рукавички кислото- 
луюсгійкі, каска захисна. Видача засобів захисту фіксується у картках обліку.____________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту',

Робітники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці;
Підприємство має кабінет охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, 
плакатами, інструкціями з охорони праці, програми навчання та білетами._________________

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

4L

Д.О. Тубольцев
(ін іц іали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ / р. № ^ ^ _____.

_____ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 

експлуатацію ;(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.

Голосне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

лід Mabfbjt&j /

о ЗІШ 2021

-оо/ою- /с& З' с£-


