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відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
зако но давства з питань охорони праці
Відом ості про роботодавця:

Товарист во з обм еж еною відповідальніст ю «Б У Д С Е РВ ІС -Г Р У П »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Верхоянська, буд. 49
місцезнаходження,

36574432 _________________________________________________________________________________
код згідно з ЄД РП 0У,

директор Ліпай Максим Сергійович, тел. (056) 731-95-76______________________
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;

на об'єктах замовників на територіїм. Дніпро та Дніпропетровської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

інформація про наявність до го во р у страхування цивільної відповідальності
перед тр етім и особами стосовно відш ко дування наслідків мож ливої шкоди
___________________ Договір страхування не укладався,____________________________________________
(найменування страхової компанії,

ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» не є об'єктом підвищеної небезпеки)_______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного а у д и ту з охорони праці:
_______Добровільний аудит з охорони праиі не проводився _____________
(дата проведення аудиту)

Я,

директор ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» Ліпай Максим Сергійович ___________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ і

або фізичної особи — підприємця)

цією д еклар ац ією підтвердж ую від п о від н ість м атеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законо давства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час

виконання

та ки х

робіт

підвищ еної

небезпеки

та/або

е ксп луатац ії

(засто сування) та ки х машин, м еханізм ів, устатко ван н я підвищ еної небезпеки:
- роботи на висоті понад 1,3 м (п. 6 Додатку 6 до Порядку);______________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи в колодязях, шурфах . траншеях, коппованах, бункерах, колекторах,
зіткнутому просторі (ємностях, боксах) (п. 8 Додатку 6 до Порядку).

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій (п. 9 Додатку 6 до Порядку)

- роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 до Порядку):
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (п.

Ж
Зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 до Порядку).
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочи х м ісц ь - 7 од., в т ом у числі на я к и х існ ує підвищ ени й ризик
виникнення т равм - 4 од.____________________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративна будівля знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Верхоянська, буд. 49
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відом о сті: Відповідальною особою за безпечні умови та організацію роботи з
охорони праці є директор ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» Ліпай Максим Сергійович - наказ
№ 10-Д від «23» серпня 2018 р.

Особами, відповідальними за безпечне виконання робіт підвищ еної небезпеки ,
призначені:
відповідальним за безпечне виконання верхолазних робіт, а також робіт, то
виконуються на висоті понад 1,3 м - виконроб ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» Табачук Віталій Володимирович (з правом видачі наряд-допуску) - наказ № 10-Д
від «23 » серпня 2018 р.:
відповідальним за безпечне виконання робіт у колодязях, шурфах, траншеях,
копыованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) —
виконроб ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» - Табачук В. В. (з правом видачі наряддопуску) - наказ № 10-Д від «23» серпня 2018 р.;
відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині
понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій — виконроб
ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» - Табачук В. В. (з правом видачі наряд-допуску) - наказ
№ 10-Д від «23» серпня 2018 р.;
відповідальним за робочий стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства
призначити виконавця робіт виконроб ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» - Табачук В. В.
- наказ № 10-Д від «23» серпня 2018 р.
відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт - виконроб
ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» - Табачук В. В. - наказ № 10-Д від «23» серпня 2018 р
Н а підприємст ві створена служ ба охорони пуаиі (наказ № 10-Д від 23.08.2018) у
складі 2 (двох) чоловік). Н ачальником служ би охорони праці призначений директор ТОВ
«БУДСЕРВІС-ГРУП» Л іпай М. С. (за сумісництвом). Особою, відповідальною за охорону
прані у ТОВ « БУДС ЕРВІС -ГРУ П » призначено головного інж енера П орт нова Віктора
Олександровича (за сумісництвом) (наказ № 10-Д від 23.08.2018).
Д ирект ор ТОВ «БУДС ЕРВІС -ГРУ П » Л іпай М аксим Сергійович:
пройш ов навчання в Кіровоградському регіональному учбовому центрі навчання ти
перевірку знань у комісії Управління Д ерж праиі у Кіровоградській області Законів
України «Про охорону праці»,
«Про загальнообов язкове держ авне соціальне

страхування», «Про о б ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятий відповідно до них
нормат ивно-правових актів з охорони праці (протокол № 1728 від 23.08.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К Проф і-Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 0.00-1.15-07
«Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті» (протокол № 208 від
09.08.2018):
- пройш ов навчання в ТОВ «У К «Дніпробуд» та перевірку знань в ком ісії Головного
управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт » (протокол № 805 від
02.08.2018).
- пройшов навчання в ТОВ « УК «Дніпробуд» та перевірку знань в ком ісії Головного
управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 45.2-7.02-12 «Система
стандарт ів системи праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»
(протокол № 207 від 08.08.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «УК К «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 40.1-1.21-98
«П равила безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «П равила т ехнічної
експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «Правила пож еж ної безпеки України»
(прот окол № 202 від 06.08.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Л айн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Д ніпропет ровській області Н П А О П 0.00-1.71-13
«П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол
№ 173 від 10.07.2018);
Головний інж енер (особа, відповідальна за охорону праці за сумісництвом)
П орт нов Віктор О лександрович;
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «П рофі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській област і Законів України «Про
охорону праці», «Про загальнообов'язкове держ авне соціальне страхування», «Про
об ’єкти підвищ еної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормат ивно-правових актів
з охорони праці (протокол № 211 від 22.06.2018);
- пройшов навчання в Д П «Придніпровський ЕТП» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Д ніпропет ровській області Н П АО П 0.00-1.15-07
«П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 24-18 від
14.05.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К «Дніпробуд» та перевірку знань в ком ісії Головного
управління Д ерж праиі У Дніпропет ровській області Н П АО П 0.00-5.11-85 «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 5 7 3 від
14.06.2018).
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Дніпропет ровській області Н П А О П 45.2-^.02-12
«Ситема стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека убудівництві
(ДБН)» (протокол № 96 від 13.04.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Д ніпропет ровській області Н П АО П 40.1-1.21-98
«П равила безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «Правила т ехнічної
експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів». «Правила пож еж ної безпеки України»
(протокол № 159 від 23.06.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській област і Н П АО П 0.00-1.71-13
«П равила охорони праці під час робот и з інструментом та пристроями». (протокол
№ 1 2 5 від 17.05.2018);
В иконроб ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП » Табачук Віталій Володимирович;

- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Л айн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській області Законів України «Про
охорону прані», «Про загальнообов язкове держ авне соціальне страхування», «Про
об 'єкти підвищ еної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормат ивно-правових актів
з охорони праці (протокол № 2 1 1 від 22.06.2017);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській област і Н П А О П 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (прот окол № 214 від
23.06.2017):
- пройш ов навчання в ТОВ «У К «Дніпробуд» та перевірку знань в ком ісії Головного
управління Д ерж праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 0.00-5.11-85 «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт » (протокол № 5 7 3 від
14.06.2018),
- пройш ов навчання в ТОВ «УК К ««Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 45.2-7.02-12
«Ситема стандартів системи праці. Охорона праці і промислова безпека убудівництві
(ДБН)» (протокол № 96 від 13.04.2017);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Л айн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Дніпропет ровській області Н П АО П 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «Правила т ехнічної
експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «П равш а пож еж ної безпеки України»
(протокол № 159 від 23.06.2018);
- пройш ов навчання в ТОВ «У К К «Профі Л айн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держ праиі у Дніпропет ровській област і Н П А О П 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол
№ 125 від 17.05.2018);
П рацівники підприємства, які виконують роботи підвищ еної небезпеки, пройшли
навчання та м аю т ь кваліф ікацію :
- елект ромонт аж ник-верхолаз П одоляк Євген Олегович, диплом Н Р № 41207245 від
30.06.2014, видане Н аціональним гірничим університетом.
Ф ахівець у галузі
електротехніки. П освідчення верхолаза № 6 5 5 5 від 04.07.2018, видане ТОВ «УК
«Дніпробуд»;
- елект ромонт аж ник-верхолаз Ш елаєв Д енис Володимирович, диплом НР №
253 75961 від 29.06.2004,
виданий Дніпродзерж инським держ авним технічним
університетом. П освідчення верхолаза № 6 5 5 6 від 04.07.2018, видане ТОВ «УК
«Дніпробуд»;
- зварю вальних Чумак Роман В 'ячеславович, посвідчення елект рогазозварювальника
№ 00497-П. видане 16.04.2018 ТОВ «У К К Проф і Лайн» П освідчення зварника № КВ
0019/1132 від 25.05.2018, видане Д П «У В К К П «Дніпросантехмонтаж », протокол
засідання ат ест аиійної ком ісії № 119 від 25.2018.
М аш иніст екскаватора Головньов Пет ро М иколайович, посвідчення маш иніст а
екскават ора № 5316, видане 09.06.2017 ТОВ «У К Д ніпробуд»
Зазначені працівники підприємства, пройшли навчання та перевірку знань з охорони
праці:
1) П ротокол № 1-ОП/2018 від 27.08.2018 перевірки знань законів і нормативноправових з охорони прані в обсязі загального курсу «Охорона прані», інструкцій з охорони
праиі праиі відповідно виконуваних робіт, виданий ТОВ «БУДСЕРВ1С-ГРУП»;
2) Протокол М.° 2-ОП/2018 від 29.08.2018 «НПАОП 0.00-1.15-07. П равила охорони
праиі під час виконання робіт на висоті», виданий ТОВ «БУДСЕРВ1С-ГРУП»;
3) П рот окол № З-О П/2018 від 01.09.2018 протокол перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС,
ППБ, виданий ТОВ «БУДСЕРВ1С-ГРУП»;
4) П рот окол № 4-ОП/2018 від 03.09.2018 протокол перевірки знань «П равш а
охорони праиі під час робот и з інструментом та пристроями Н П А О П 0.00-1.71-13»,
виданий ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП»:

а т акож відповідні інструктаж і з охорони праці.
Крім т ого, елект ромонт аж ники-верхолази Подоляк Євген Олегович та Подоляк
Євген Олегович пройш ли навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань укомісії
Головного управління Держ праці у Дніпропет ровській област і «Н П АО П 0.00-1.15-07.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 655 від
04.07.2018) та навчання в ТОВ «У К К «Профі Л айн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Д ерж праці у Дніпропет ровській област і Н П АО П 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», « П равш а т ехнічної
експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів», «П равш а пож еж ної безпеки України»
(протокол № 158 від 23.06.2018)
На підприємст ві створено постійно дію чу комісію з перевірки знань з питань
охорони праці (н а ка з№ 1 1 -Д від 27.08.2018) у скіабі:
Голова ком ісії - директор М. Є. Ліпай, члени комісії: головний інж енер В. О. П орт нов та
виконроб В. В. Табачук
Члени ком ісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативноправових акт ів з охорони праці.
Н а підприємст ві розроблені та зат вердж ені інструкції з охорони праці відповідно
до виконуваних робіт (наказ № 13-Д від 28.08.2018), у тому числі:
-з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 01. при виконанні робіт із
заст осуванням переносних драбин, виш ок-т ур та підставок № 02, під час виконання
робіт на висот і з використанням спеціальних страхувальних засобів № 03, під час робіт
із заст осуванням риш т увань та помостів № 04, під час монт аж у/демонт аж у мет алевих
риш т увань № 05, при виконанні газонебезпечних робіт № 06, при виконанні робіт у
замкненому прост орі № 0 7 , при виконання земляних робіт на глибині 2 м і більше та в
зоні розташування підземних коммунікацій № 08, для м аш иніст а № 09, для
ел ек т р о м о н т е р а № 10, під час ви к о н а н н я елект ромонт аж них робіт у діючих
елект роуст ановках № 11, при виконанні монт аж них та пусконалагодж увальних робіт
елект рот ехнічних засобів, систем вентиляції, кондииіонування та засобів зв 'язку на
об'єкт ах будівництва № 12, при виконанні налагодж увальних робіт на ТП та
випробуванні
т рансформаторів
№ 14,
під
час
виконання
робіт
ручним
елект роінструмент ом № 15.
На підприємст ві затвердж ено т а введено у дію «Полож ення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 12-Д від
27.08.2018), зат вердж ені програми проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці (наказ № 12-Д від 27.08.2018), зат вердж ено т ан-граф ік, згібно якого
проводит ься навчання та перевірка знань робіт ників з питань охорони праці. Відповідно
до «П олож ення...» працівниками проводят ься вступні, первинні, повторні, позапланові
та цільові інструктаж і з охорони праці. Результат и фіксуються відповідними записами
у Ж урналі реєст рації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці.
При прийомі на робот у робіт ники проходять медичне обстеж ення, інформуються
під особист ий підпис про ш кідливі та небезпечні умови праці згідно «П орядку проведення
м едичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємст ві в дію
наказом № 1 4-Д від 2 7.08.2018.
На підприємст ві в наявності паспорт а та інша експлуат аційна документація на
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщ ення по
виробничим дільницям.
Д ля робот и на висоті використовуються риш т ування пересувні збірно-розбірні та
драбина алюмінієва трьохсекційна розкчадна (акти випробування № І-2018-В та
2-2018-В від 27.08.2018 ком ісії ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП»),
Д ля виконання земляних робіт підприємст во орендує екскават ор Борекс-2621
1998 р. випуску, виробництво Україна (договір оренди МЬ 19/07 від 19.07.2017 з ТОВ
«БООС», дозвіл на експлуатацію № 0493.15.12 віб 04.09.2015, чинний до 03.09.2020. При
виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, ком унікації яких
розт аш овані в зоні проведення робіт.

Крім того, для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються,
підприємст во м ає таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та
колект ивного захисту:
П ояси запобіж ні лям кові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в П В Х чохлі,
страхувальні, опорні та допоміж ні канати, уловлювачі з верт икальними канатами, фал
запобіж ний 1Ф К (акт випробування № 3-2018-В від 28.08.2018 комісією ТОВ
«БУДСЕРВІС-ГРУП», створеною згідно наказу № 15-Д від 27.08.2018), сітки захисні,
стрічки сигнальні,
каски захисні універсальні, протигази ш лангові П Ш -lc, фал
рятувальний, лопат и обміднені, кувалда мідна, переносні світильники напругою 12 В у
вибухонебезпечному виконанні, аналізат ор газів багатокомпонент ний ФП-33, аналізатор
газу лам па ЛБВК, засоби зв язку та сигналізації з автономним ж ивленням, респірат ори
пилозахисні, окуляри захисні, костюми захисні, рукавички робочі, чоботи без цвяхів на
иеслизькій підошві.
В наявност і діелектричні рукавиці 2 пари, діелектричні боти 2 пари, викрутки з
ізольованими ручками, плоскогубці з ізольованими ручками, бокорізи з ізольованими
ручками, покаж чик напруги до 1000 В, покаж чик високої напруги УВН 80 М, штанга
переносного заземлення ПЗП-ІО-З, штанга для зняття пот енціалу ПІРСП, я кі пройшли
випробування в елект рот ехнічній лабораторії.
П рацівники підприємст ва забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту, увідповідност і до Н П АО П 0.00-4.01-08 «Полож ення про порядок забезпечення
працівників спеціальним
одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту та Н П АО П 3.1.00-3.02-4 «Норми безкош т овної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». На кож ного працівника заведена
особиста картка видачі 313. Ведеться Ж урнач видачі і повернення спецодягу, спеивзуття
та інших засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захист у проходять
періодичні огляди та випробування увст ановлені терміни. Наказом Лг° 1 6 -Д від 27.08.2018
створено комісію з прийняття та перевірки 313
Нормативно-правова,
мат еріально-т ехнічна
база,
навчально-методичне
забезпечення:
Н а підприємст ві існує необхідна нормативно-правова, мат еріально-т ехнічна база
та навчально-мет одичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства:
Кодекс законів про працю України
З У «Про охорону праиі»
Н П АО П 0.00-6.02-04 «П орядок розслідування та ведення обліку нещ асних випадків,
професійних захворю вань і аварій на виробництві.
Н П АО П 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищ еної небезпеки»,
Н П А О П 0.00-4.21-04 «Типове полож ення про служ бу охорони праці»,
Н П АО П 0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праиі»,
Н П АО П 0.00-4.15-98 «Полож ення про розробку інструкцій з охорони праиі»,
Н П АО П 0.00- 6.03-93 «Про порядок опрацювання і зат вердж ення власником
нормат ивних акт ів про охорону праиі, що діють на підприємстві»,
Н П АО П 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення робот одавцями
охорони праиі працівників»,
Н П АО П 0.00-4.01-08 «Полож ення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,
Н П АО П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті»,
Н П А О П 40.1-1.21-98 «П равила безопасной эксплуатации электроустановок
потребителей»,
Н П АО П 40.1-1.07-01 «Правила експлуат ації елект розахисних засобів».

НПАОП 45.2-7.02- 12 ЛБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці, промислова безпека у будівництві»,
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»,
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт».
ИАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони
прані через мереж у інтернет.
Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за
посадами та професіями.
У ТОВ «БУДСЕРВІС-ГРУП» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці,
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідний для
інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і
охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони прані і промислової безпеки, під час виконання робіт, що декларуються.

M. C. JJinciü
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журна/іі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці / Р '
о.

Примітки: і . 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 відмовляю ться від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.".

