
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС»__________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 21, код
згідно з ЄДРПОУ 43165768________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Чечурін Костянтин Аркадійович тел (097)084-33-01_____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: stal.lityo@qmail.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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

___________________________ на території України________________
машин, механізмів, устаткування 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 21.12.2020
(дата проведення аудиту)

Я,________ Чечурін Костянтин Аркадійович________________________________________
(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, устаткування підвищеної 
небезпеки:________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Технологічні транспортні засоби: навантажувач вилковий LINDE H30T-03, 2002р.в., 
Німеччина, державний номерний знак -  Т10184АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 008324 
від 08.02.2021 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;

та/або машин, механізмів, та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:stal.lityo@gmail.com


Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 3_______________________________________________________________________

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

кількість будівель і споруд:1офісне приміщення(орендоване нежитлове приміщення за 
адресою:

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21), складські приміщення на об’єктах Замовника.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:у ТОВ«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР«ВОГНЕТРИВ СЕРВИС» діє система управління 
охороною праці (СУОП). До управління охороною праці наказами призначені керівники та 
спеціалісти підприємства,обов’язки, права та відповідальність яких визначено посадовими 
інструкціями і які пройшли навчання з питань охорони праці в навчальних центрах та 
перевірку знань комісією відповідного територіального органу Держпраці.

Наказом №0208/20 від 02.08.2020р директор Чечурін К.А. призначений відповідальним 
за дотриманням законодавства з питань охорони праці на підприємстві, організацію і 
здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Технічний директор Вініченко В.В. призначений відповідальним за технічний стан і 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки: розробкою 
проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної 
небезпеки: підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування 
підвищеної небезпеки: розробкою нормативно-технічних документів з питань експлуатації 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Директор Чечурін Костянтин Аркадійович пройшов навчання та виявив потрібні знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки та прийнятих до них нормативно - 
правових актів з охорони праці» у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» (посвідчення №14/20-10, протокол №14-20 від 13.02.2020р.):
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (посвідчення №18-20-3, 
протокол №18-20 від 20.02.2020р.):
-«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення 
№206/02-20, протокол №33/02-20 ІПТ від 18.02.2020р.):
-«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 у «Донецькій філії Державного 
підприємства «Інститут підготовки кадрів промисловості» (посвідчення №7, протокол 
№16/20 Кр від 22.04.2020 р.):
-«Законодавства про охорону паці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.212-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила Пожежної безпеки України» (розділ 4п.1) у навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення №61/05, протокол №17-05/20 Е від 
29.05.2020р.):
-«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.73
13 у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (посвідчення №17-20
4, протокол №17-20 від 20.02.2020 р.):
-з питань пожежної безпеки в учбовому центрі охорони праці ТОВ «ШАНС, ЛТД» 
(посвідчення №07024706, протокол №19-169 від 03.10.2019р.).
-«Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» НПАОП
27.1-1.09-09, правил використання засобів індивідуального захисту та захисної апаратури 
при виконанні робіт у газовому господарстві чорної металургії, надання першої 
долікарської допомоги у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В



(посвідчення №30.07/20 протокол №30/07-20 від 10.07.2020р.).

Технічний директор Вініченко Віталій Володимирович пройшов навчання та виявив 
потрібні знання:
- чинного Законодавства України 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,
у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення №05/07-20 ОП, 
протокол №02/07-20 Оп від 13.07.2020р.
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення №52/07-20, 
протокол №14/07-20 від 13.07.2020р.);
-«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення 
№22.07-20, протокол №06/07-20 ІПТ від 08.07.2020р.);
-«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 у навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. (посвідчення №17/07, протокол №15/07-20 ІПТ від 08.07.2020 р.); 
-«Законодавства про охорону паці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.212-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила Пожежної безпеки України» (розділ 4п.1) у навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В (посвідчення №43/07, протокол №03-07/20 Е від 
03.07.2020р.);
-з питань пожежної безпеки в учбовому центрі охорони праці ТОВ «ШАНС, ЛТД» 
(посвідчення №07025018, протокол №20-93 від 16.07.2020р.);
-«Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств» НПАОП 27.1 -1.10
07,
у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В (посвідчення №38.07/20, 
протокол №10/07-20 від 10.07.2020р);
-«Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» НПАОП
27.1-1.09-09, правил використання засобів індивідуального захисту та захисної апаратури 
при виконанні робіт у
газовому господарстві чорної металургії, надання першої долікарської допомоги у 
навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В (посвідчення №31.07/20, протокол 
№31/07-20 від 10.07.2020р.).

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

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві наказом 
директора №0308/20-оп від 03.08.2020р. створена служба охорони праці, 
обов'язки покладено на технічного директора Вініченко В.В. Наказом директора №12/20 
від 02.06.2020р затверджені та введені в дію «Положення про службу з охорони праці», 
«Положення про систему управління охороною праці»._____________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом директора №15/20-оп від 02.06.2020р. затверджено «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». Згідно штатного розкладу та специфіки роботи, на 
підприємстві розроблені інструкції з охорони праці по професіям та по видам робіт, які 
затверджені та ведені в дію наказом директора №16/20-оп від 02.06.2020р.:
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці працівників 
підприємства здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом директора №14/20 від
02.06.2020р , яке розроблене на основі типового з урахуванням специфіки підприємства.



Працівники підприємства навчені у встановленому порядку і пройшли перевірку знань з 
питань охорони праці у комісії підприємства. Працівники, зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки. щорічно проходять спеціальне навчання з питань охорони праці в навчальних 
закладах. та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці комісією 
відповідного територіального органу Держпраці, а саме: НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки України», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.73-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання»; НПАОП 40.1-1.212-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 27.1-1.10-07-«Правил безпеки в газовому
господарстві коксохімічних підприємств»._________________________________________
Всі працівникі підриємства під час прийняття на роботу та періодично у встановленому 
порядку проходять інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний, повторний, 
позапланований та цільовий), з записом в журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці встановленого зразку. Проходження працівниками вступного та первинного 
інструктажів здійснюється згідно «Програми проведення вступного інструктажу з питань 
охорони праці», «Програми проведення первинного інструктажу з питань охорони праці», 
затверджених та ведених в дію наказом директора №17/20-оп від 02.06.2020р. Інструктажі 
з питань охорони праці на робочому місці проводятся згідно інструкцій з охорони праці.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Козлов О.С. пройшов навчання в ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією 

водій навантажувача 3-го розряду, допущений до експлуатації автонавантажувачів, 
свідоцтво №10601 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, та 
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів протокол №1114, посвідчення №10601 від 29.09.2020 року.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань згідно загального 
курсу «Охорона праці»: Чечурін К.А в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» (свідоцтво 
14-20-10); тех.директор Вініченко В.В.в ФОП Макаров (свідоцтво 05\07-20 ОП); директор 
Чечурін К.А. бригадир вогнетривників Крайній Г.В., пройшли навчання та перевірку знань 
в Донецькій філії ДП «ІПК Промисловості» за курсами цільового призначення «Виконання 
робіт з експлуатації, транспортування баллонів зі зріджененими, стисненими газами під 
тиском, посвідчення 198, 196, від 31 березня 2020 року (протокол 39 \20Р від 31.03.2020 
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів та 
інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт ( 
Навчання в ДП «Дніпробуд»,протоколи з навчання та перевірки знань від 18.01.2021р. 
№24, від 29.09.2020 №1114). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний 
медичний огляд_________________________________________________________________

Наказом директора №18/20-оп 02.06.2020р. затверджений «Перелік журналів з охорони 
праці», які ведуться на підприємстві:
- Робочий журнал інженера з охорони праці;
- Журнал обліку видачі приписів інженера служби охорони праці;
- Журнал оперативного контролю за станом охорони праці;
- Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі;
- Журнал виявлення небезпек на робочих місцях;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;
- Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Книга видачі нарядів;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;



- Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт;
- Журнал оглядів вантажопідіймальних механізмів, захватних і чалочних пристроїв, тросів, 
стропів;
- Журнал періодичного огляду тари;
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
- Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника;
- Журнал приймання та огляду риштувань та помостів;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- Журнал запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту;
- Журнал контролю стану засобів пожежогасіння;
- Журнал обліку вогнегасників на об'єкті;
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів; 
перетворювачів частоти та переносних світильників.
Працівники підприємства проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично 
згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація (паспорти та 
інструкції з експлуатації) на все обладнання, яке використовується під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки. ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС» має договір від 01.02.2021 №55
22-11 на ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних засобів з ФОП 
Швец Ю.В.____________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом директора №19-оп від 02.06.2020р. затверджено та введено в дію «Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, «Норми безкоштовної видачі спецодягу та 
засобів індивідуального захисту». Працівники забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі. (спецодяг, спецвзуття, каски, захисні окуляри, 
захисні рукавички, респіратори, запобіжні пояса, які були придбані у 2020р.). При 
виконання робіт на висоті застосовуються засоби індивідуального захисту - пояси 
запобіжні, каски. Пояси запобіжні: лямкові ПП-2ЖЗС №№1-6, безлямкові ПП-1АЗС №№7- 
12 відповідають вимогам стандартів та технічним умовам та пройшли випробування 
згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». Каски захисні відповідають вимогам ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.087-84. 
Заведені картки видачі засобів захисту.___________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Перелік нормативно правових документів з охорони праці, що діють на підприємстві:
Закон України «Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00-2.01-05; «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.09-07 
«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»; НПАОП 0.00 -4.11
07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»; НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 40.1-1.01-97 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 45.2-1.02-90 «Правила з охорони 
праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства»;



НПАОП 45.2-1.12-01 «Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд 
промислових підприємств»; НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального в з у т т я  та інших засобів індивідуального захисту працівникам, 
зайнятим у будівель-ному виробництві»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»; НПАОП 45.2- 
7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках»: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила о х о р о н и  праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповід-ного обладнання»; 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 
0.00-1.73-14 «Правила о х о р о н и  праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила о х о р о н и  праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання»: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, шо працює під тиском»; НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам загальних професій різних галузей промисловості»; НПАОП 0.00-3.10-08 
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості»; НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки України»: НПАОП 23.1-1.01-08 «Правил безпеки в 
коксохімічному виробництві»: НАПБ Б.01.009-2004 «Правила пожежної безпеки для 
підприємств вугільної промисловості України»; НПАОП 10.0-1.01-09 «Правило безпеки у 
в у г іл ь н и х  шахтах»; ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; 
«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві (Постанова КМУ від 17.04.2019р . №337); Порядок проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій (Наказ МОЗ України №246 від 21.05.200р).

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»; 
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом». НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП), НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
о х о р о н и  праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу №110-30-78 від
01.08.2018 р.Уга інш._______________ _______________________________________________
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення 
підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під 
час виконання робіт підвищеної небезпеки, які декларуються. На підприємстві є кабінет з 
охорони праці, оснащений: комп’ютером, навчальними посібниками з охорони праці, 
актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами 
з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення 
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, 
охорони праці, перевірки знань з питань 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._____________ ________________________________________________ ■
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(підпис) 

«11» «лютого» 2021 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2021 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, устаткування 
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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