
Документи подаються до Центру надання адміністративних послуг  

Мають бути заповнені всі розділи заяви 

Т.в.о. начальника Управління 

Держпраці у Чернігівській 

області 

Тищенку О.О. 

ЗАЯВА 

на одержання дозволу 

Прошу видати дозвіл на виконання:  
                                                                                   (найменування виду робіт підвищеної небезпеки) 

або експлуатацію (застосування): експлуатувати технологічне устатковання  
                                                                 (найменування машин, механізмів, устатковання 

деревообробної промисловості  (п. 6 додатку 3):  

- верстат стрічкопильний горизонтальний СЛП-6,5М, зав. № 258М, 2007 року 

виготовлення, країна виробник – Україна; 

- верстат стрічкопильний горизонтальний СЛП-4,8М, зав. № 584М, 2003 року 

виготовлення, країна виробник – Україна; 
підвищеної небезпеки, їх повний перелік) 

за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Василькова, буд.125 
Відомості про роботодавця: 

                                                                                  (для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону 
 

телефаксу, адреса електронної пошти; 

ФОП Іваненко Валентин Вікторович, НН 645325, Козелецьким РВМ УМВС України у 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта 

Чернігівській області, 12.12.2003; 14027, м. Чернігів вул Василькова, буд.125;  
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

рнокпп 9032659874; (050)481 96 52; (0462) 98 76 54, Ivanenko@ukr.net 
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) 

 

Додаток: висновок експертизи, проведеної: Державним підприємством  «Чернігівський  

 експертно-технічний центр Держпраці»   
                                          (повне найменування експертної організації) 

 від 30 серпня 2018 р. № 074.02.2.02-111.18 

ںگ گ صع ش   В.В. Іваненко 
(підпис)  (ініціали та прізвище) 

  01 вересня 2018 р. 

У разі подання заяви до територіального органу Держпраці через центри надання 

адміністративних послуг заповнюється адміністратором: 

___________________ 
(дата надходження заяви) 

реєстраційний номер заяви 

___________________ 

___________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(ініціали та прізвище адміністратора) 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 

виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 

і мають відмітку в паспорті. 

 

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018} 


