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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

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

(для юридичної особи:
__________________________________"АМЗ ГРУП"_______________________________

найменування юридичної особи,
____ 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, 3-Й провулокТРАВНЕВИЙ,_____
__________________________________ будинок 1Б________________________________

місцезнаходження,
___________________________________ 39371603_________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_______________________АЛСЙНИКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ____________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
_______________________(0569) 56-61-88, 1апі2§гоир@§таі1.сош____________________

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;
__________ м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, буд. 1Б_____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

не укладався
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
__________________________________ 08.02.2021 р._________________________

(дата проведення аудиту)

Я, АЛЄЙНИКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
(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, а саме:__________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

______ навантажувач ТОУОТА 6РС30, 1998 р.в., Японія;___________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
____ Загальна кількість робочих місць персоналу, який задіяний під час експлуатації
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кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
задекларованого устаткування підвищеної небезпеки - 11, з них посадових осіб - 6 осіб, 
робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм підчас експлуатації
задекларованого устатковання - 5.__________________________________________________

виникнення травм,
Адміністративно-виробничі приміщення, які є у розпорядженні ТОВ "АМЗ ГРУП", а 

саме:_________________________________________________________________________
- частина будівлі цеху по виробництву сплавів площею 295,0 кв. м за адресою:

м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, буд. 1Б (договір №02/04/18 від 02.04.2018 р. з
ФОП Булигіна В.В.):____________________________________________________________

- частина будівлі цеху по виробництву сплавів площею 145,0 кв. м за адресою:
м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, буд. 1Б (договір №02/07/18-1 від 02.07.2018 р. з
ФОП Силкін О.М.);______________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: - директор ТОВ «АМЗ ГРУП» Алєйников С.С. пройшов навчання в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань ЗУ «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з питань охорони 
праці, «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18, «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, в комісії, 
створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 30.04.2020 р. 
№109 (протокол №36/09-20 від 25.06.2020 р., посв. №48). Має групу з електробезпеки IV, 
до та понад 1000 В.:____________________________________________________________

- головний інженер Буц А.В., начальник відділу охорони праці Новікова О.В.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань ЗУ «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з питань 
охорони праці, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області від 06.09.2019 р. №186 (протокол №36/01-20 від 24.02.2020 р., посв. №14: №15). 
Має групу з електробезпеки IV, до та понад 1000 В.;_________________________________

- начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К. пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань ЗУ «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з питань охорони 
праці, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 
04.03.2019 р. №58 (протокол №36/51-19 від 27.08.19 р„ посв. № 804):__________________

- головний інженер Буц А.В., головний енергетик Дука С.В., начальник відділу
охорони праці Новікова О.В., начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К., 
начальник хімічної лабораторії Чирва О.В. пройшли навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАИН» 
та перевірку знань «Правил охорони праці у металургійній промисловості» НПАОП 27.0- 
1.01-08, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
від 13.10.2020 р. №238 (протокол №425 від 14.12.2020 р., посв. №09602; №09604: №09601: 
№09603: №09605):______________________________________________________________

- головний інженер Буц А.В., начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К.,
начальник хімічної лабораторії Чирва О.В. пройшли навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАИН» 
та перевірку знань «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
НПАОП 0.00-1.75-15, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області від 13.10.2020 р. №238 (протокол №430 від 16.12.2020 р„ посв. 
№09730: №09731: №09732):______________________________________________________

- головний енергетик Дука С.В. пройшов навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань Законів України: «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них
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нормативно-правових актів з охорони праці; «Правила безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила охорони праці підчас роботи з інструментам та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідйомних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07, «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 
0.00-1.75-15, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області від 30.04,2020 р. №109 (витяг з протоколу № 36/07-20 від 27.05.2020 р.). Має групу 
з електробезпеки У, до та понад 1000 В;___________________________________________

- начальник відділу охорони праці Новікова О.В. пройшла навчання у ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань «Правила безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15, «Правила охорони праці підчас роботи з інструментам та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019 р. №186 (витяг з протоколу №36/03-20 від 
26.02.2020 рД;_________________________________________________________________

- начальник відділу охорони праці Новікова О.В. пройшла навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області від 06.09.2019 р. №186 (протокол №36/03-20 від 26.02.2020 р„ 
посв. №81). Має групу з електробезпеки IV, до 1000 В;_______________________________

- головний інженер Буц А.В., начальник цеху Бобирєв О.К., начальник хімічної
лабораторії Чирва О.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07, в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 414 від 04.12.2020 р.~);_______________________________________________

- начальник відділу охорони праці ТОВ «АМЗ ГРУП» Новікова О.В., головний
енергетик Дука С.В., начальник хімічної лабораторії Чирва О.В. пройшли навчання у ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області від 13.10.2020 р. №238 (протокол №429 від 16.12.2020 р., посв. 
№09703; №09704; №09705)._______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
У ТОВ «АМЗ ГРУП» функціонує система управління охороною праці (СУОШ. 

Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства та реалізується
комплексом організаційних заходів._______________________________________________

Наказом № 20/03/18 від 28.03.18 р. створено службу з охорони праці на підприємстві. 
Наказом № 20/01/20-1к від 20.01,20 р. про прийнята на роботу у структурний 

підрозділ «Служба охорони праці» на посаду начальника відділу охорони праці Новікова 
Олена Вікторівна з покладанням обов’язків служби охорони праці на підприємстві, згідно
до посадової інструкції._________________________________________________________

Наказом №23/11/20-ОП-97 від 23.11.2020 р, створено комісію по перевірці знань з
питань охорони праці працівників підприємства у складі:_____________________________

Голова комісії: - директор Алєйников С.С.;____________________________________
Члени комісії: - головний інженер Буц А.В.;__________________________________
_____________ - начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К.;_____________
_____________ - начальник відділу ОП Новікова О.В.___________________________
Для робітників інших професій (робочих) у складі:______________________________
Голова комісії:______ головний інженер Буц А.В.;_______________________________
Члени комісії: - начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К.;______________
_____________- головний енергетик Дука С.В.;________________________________
_____________- начальник відділу ОП Новікова О.В.;___________________________

_____ - начальник хімічної лабораторії Чирва О.В. (уповноважена
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__________________ найманими працівниками особа з питань охорони праці).____________
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві затверджені та введені в дію виробничі інструкції, інструкції з
охорони праці, зокрема:_________________________________________________________

наказом №23/05/18-ОП від 23.05.2018 р.:______________________________________
інструкція о заходах пожежної безпеки для робітників підприємства;____________
інструкція з охорони праці для плавильників металів та сплавів:________________
інструкція з охорони праці для сортувальника-складальника лому та відходів
металу;________________________________________________________________
інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування;____________________________________________________

наказом №26/11/18-ОП від 26.11.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача;______________________
наказом №14/09/18-ОП від 14.09.2018 р.:___________________________________
інструкція з охорони праці для робітників, що виконують контроль лому та
відходів чорних та кольорових металів на вибухонебезпечність:________________

наказом №23/05/18-ОП від 23.05.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;_____________________
інструкція з охорони праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт; 
інструкція з охорони праці для робітників, що виконують роботи з робочої
платформи (люльки) підйомника (вишки);__________________________________
інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;_________________________
інструкція з охорони праці при виконанні вогневих робіт;_____________________
інструкція з охорони праці для електрозварювальника в металургійному
виробництві;___________________________________________________________
інструкція з охорони праці при проведенні радіаційного контролю лому та відходів
чорних та кольорових металів;____________________________________________
інструкція з охорони праці для стропальників (осіб, що виконують функції
стропальників) при роботі з вантажопідіймальними машинами всіх типів;________
інструкція з охорони праці для пресувальника лому та відходів металів;_________
інструкція з охорони праці для електрогазозварювальника. газорізальника;_______
інструкція з охорони праці по наданню першої медичної (домедичної) допомоги
при нещасних випадках;__________________________________________________
інструкція з охорони праці при виконанні робіт з ручним електрофікованим
інструментом;__________________________________________________________

наказом №16/07/18-ОП від 16.07.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці для робітників, що виконують нагляд за утриманням та
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів;_______________________
інструкція з охорони праці для робітників, відповідальних за утриманням 
обладнання вантажопідіймальних кранів у справному стані, в т.ч. знімних 
вантажозахоплюючих пристроїв, підкранових шляхів, тари та люльки для
підіймання людей;_______________________________________________________

наказом №30/08/18-ОП від 30.08.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці по безпечній експлуатації, зберіганню та
транспортуванню балонів з газами;________________________________________

наказом №03/07/18-ОП від 03.07.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці для машиністів (кранівників) електричних
вантажопідіймальних кранів мостового типу;________________________________

наказом №20/07/18-ОП від 20.07.2018 р.:______________________________________
інструкція з охорони праці для сушильників сировини та матеріалів.____________

Працівники підприємства, які експлуатують обладнання підвищеної небезпеки та 
виконують роботи підвищеної, мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в об’ємі виконуваних робіт.
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- водії навантажувача Лаптонович А.І., Лістратов О.Ю., Пасічник О.М., Вусатий О.А.;
Золотоноша О.Ф. пройшли перевірку знань інструкцій з охорони праці в комісії 
підприємства. Протокол № 13 від 20.07.20 р.;_________________________________

- плавильники металу - Лаптонович А.І., Лістратов О.Ю., Пасічник О.М., Вусатий 
О.А.; комірник Золотоноша О.Ф. пройшли навчання за професією водій 
навантажувача у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та допущені до виконання робіт з 
підвищеною небезпекою (посв. №8561. №8560, №8559, №8558. №8562 від
21.08.2018 р.У__________________________________________________________
Наказом №28/08/20-ОП-93 від 28.08.2020 р. призначено відповідальним по нагляду

за організацією та безпечним виконанням робіт на висоті головного інженера Буца А.В.
Призначено відповідальних осіб за організацію та безпечне виконання робіт на 

висоті:________________________________________________________________________
- по плавильній дільниці - начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К.______
- по механічній службі -  головний інженер Буц А.В.;_____________ ______________
- по енергослужбі -  головний енергетик Дука С.В.______________________________

Призначено відповідальним за облік, огляд, іспити та зберігання в справному стані
поясів запобіжних та пристосувань до них -  головного інженера Буца А.В.______________

Призначено особою, відповідальною за огляд, перевірку та іспит драбин та
стрем’янок -  головного інженера Буца А.В.________________________________________

На підприємстві призначено відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків на
об’єктах виробництва.__________________________________________________________

Наказом №11/12/20-ОП-Ю2 від 11.12,2020 р. призначено особу, відповідальну за 
утримання в справному стані пресового, дробарного, плавильного обладнання.
вантажопідіймальних механізмів та систем вентиляції:_______________________________

по механічній частині -  головний інженер Буц А.В.:___________________________
по енерго-електричній частині -  головний енергетик Дука С.В.__________________
Призначено особу, відповідальну за безпечну експлуатацію пресового, дробарного. 

плавильного обладнання, вантажопідіймальних механізмів, систем вентиляції та 
експлуатацію технологічних транспортних засобів - начальник цеху з виробництва сплавів
Бобирєв О.К. __________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
У ТОВ «АМЗ ГРУП» ведеться внутрішня документація з охорони праці:__________

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:______________
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті:_______
журнал обходу по техніці безпеки:_________________________________________
журнал обліку та огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари;
журнал обліку робіт за нарядами-допусками та розпорядження;________________
журнал протоколів перевірки знань;________________________________________
журнал обліку та випробувань засобів захисту;______________________________
журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою № 1 з
електробезпеки;_________________________________________________________
журнал обліку та зберігання засобів захисту;________________________________
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;___________________
журнал приймання та огляду риштувань.___________________________________

Наказом № 08/06/18-ОП-7 від 08.06.2018 р. затверджено та введено в дію Положення
про службу охорони праці._______________________________________________________

Наказом № 14/06/18-ОП-32 від 14.06.2018 р. про затвердження Положення про 
СУОП, затверджена та введена в дію система управління охороною праці на підприємстві. 

Наказом № 08/06/18-ОП-8 від 08.06.2018 р затверджено Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці._______________________

Наказом №11/12/20-ОП-101 від 11,12.2020 р. створено комісію про приймання і 
перевірку 313. що надходять на підприємство, в складі:



голова -  головний інженер Буц А.В.;_______________________________________
заступник голови -  начальник відділу ОП Новікова О.В.;______________________
члени комісії -  начальник цеху з виробництва сплавів Бобирєв О.К.; головний 
енергетик Дука С.В.; начальник хімічної лабораторії (уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці) Чирва О.В._______________________

Працівники ТОВ «АМЗ ГРУП» 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. Видача засобів захисту 
фіксується у картках обліку. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших 313.______________ ______________________________________________________

Фонд нормативних, нормативно-правових документів, технічної та експлуатаційної 
документації є достатнім для забезпечення навчання безпечним методам виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, який при 
необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України. Виробнича та
виконавча документація на підприємстві ведеться своєчасно.___________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
Матеріально-технічна база ТОВ "АМЗ ГРУП" крім будівель та споруд складається з 

наступного устаткування: піч електрична САН -2-2,0-ИІ; радіометр-дозиметр; ваги ВПЕ- 
Центровіс-1515-3: ААК спектрометр «Спрут»; димосос ДН-12,5; принтер лазерний ч/б 
Сапоп ЬВК-бОЗОВ (846813006); прес для брикетування БА-1330; ноутбук Реіі Іпзрігіоп 3551; 
подрібнювач ДП 2.00.000; пояс запобіжний (запобіжні пояси та приладдя до них проходять 
один раз на 6 місяців статичні випробування); пересувна збірно-розбірна вишка-тура ВТ02, 
2016 р.в.. (вишку перед встановленням, піддають контрольному збиранню з попередньою 
перевіркою стану кожного вузла металоконструкцій та проведенням їх випробувань); 
навантажувач вилковий із противагою ТОУОТА 6РОЗО, 1998 р.в., Японія, пройшов 
експертне обстеження від 21.12.2020 р. (висновок експертизи № 31550092-09-0856.20) у
ТОВ «ПромТехДіагностика» (Дозвіл №. 32.17.30 від 18.09.2017 р.~)._____________________

На вимогу НПАОП 0.00-1.83-18 та ДСТУ 2.601, ведеться Журнал нагляду
навантажувача вилкового із противагою ТОУОТА 6РОЗО._____________________________

матеріально-технічної бази
На підприємстві затверджено програму вступного інструктажу з охорони праці, 

перелік питань первинного (повторного) інструктажу, перелік професій, які звільняються 
від повторного інструктажу, загальну програма стажування (дублювання! працівників на 
робочих містах, перелік професій, які проходять стажування на робочих місцях протягом 2- 
15 змін, програму спеціального навчання для підготовки робітників-виконавців робіт
підвищеної небезпеки з наданням нарядів-допусків.__________________________________

При прийомі на роботу у ТОВ "АМЗ ГРУП" проводиться під розписку ознайомлення 
з умовами праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.______

Атестацію робочих місць проведено у 2019 році (протоколи проведення досліджень 
важкості та напруженості праці, шумового навантаження та інфразвуку, проведення 
досліджень мікроклімату, досліджень повітря робочої зони - №54 від 19.07.2019 р„ №55 від
19.07.2019 р„ №56 від 19.07.2019 р„ №57 від 19.07.2019 р„ №58 від 19.07.2019 р., №59 від
23.07.2019 р„ №60 від 23.07.2019 р., №61 від 23.07.2019 р., №62 від 23.07.2019 р„ №63 від
23.07.2019 р.) санітарно-промисловою лабораторією КП «Київпастранс» ВП СТОА (відділ
контролю за умовами праці, екологічною безпекою та якістю палива). Відомості про 
результати атестації робочих місць занесено до карт умов праці. На підприємстві 
затверджено комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 
існуючого рівня охорони праці. Робітники підприємства забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями.__________________ _____________________________________________

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р.
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№ 246:
при прийомі на роботу всі працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки,
проходять попередній медогляд;___________________________________________
всі працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять періодичний 
медогляд (Заключний акт за результатами медичного огляду працівників ТОВ
«АМЗ ГРУП» від 16.10.2020 р.):___________________________________________
особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до
виконання робіт підвищеної небезпеки.______________________________________

навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці ' / $  20 *бф. № Я Д Д /  &С/, /І Д _____.

У

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.




