
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О БМ ЕЖ Е Н О Ю  ВІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ
"ВТО РМ ЕТ”_________________________________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
Україна, 49000, Д ніпропетровська обл.. м істо Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 146__________

місцезнаходження,
______________________________код СДРПО У 30168515________________________________________________

код згідно з СДРПОУ,
________________________керівник -  директор КОНДАКОВ АНДРІЙ М ИКОЛАЙОВИЧ______________

прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника,
_________________________тел. +3805623702416. kodak9229@ gm ail.com ______________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти;

для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вулиця Іларіонівська, 146 
Д ніпропетровська область, м. П авлоград, вул. Крилова, 10 
Дніпропетровська область, селищ е Д ослідне, вул. Я снополянська. №  1 
Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. Берегова, б. 200 
Дніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. О сіння, 1 
Дніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. Архімеда. б. 1 
Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. Гаванська, 8 
Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, Д онецьке ш осе, буд. 170-К 
Д ніпропетровська область, м. Дніпро, вул. К вітки-О снов'яненка. №  5 
Дніпропетровська область, с. Васильківка. вул. Степова, буд. 23 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Х мельницького, буд. 198 
Д ніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Олеся Гончара, буд. 48 б 
Д ніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Тіміряєва, буд. 35
Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. М еталургів, буд. 2д____________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

м аш ин, м еханізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

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

Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної__________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третім и особами згідно постанови кабінету м іністрів № 1788 від 
16.08.2002 р. на ТОВ "ВТО РМ ЕТ" страхування не проводиться, тому, що не є об 'єктом  
підвищ еної небезпеки.____________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.02.2021 р о к у

Я. КО НДАКОВ А Н Д РІЙ  М И КОЛАЙ ОВИ Ч___________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи - підприємця) 
цією  декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та  умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
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підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устаткування 
п ідвищ еної небезпеки:
Газополум ’яні роботи.____________________________________________________________ _______

(найменування виду робіт п ідвищ еної небезпеки 
Вантажопідіймальні машини, а саме:

- Спеціалізований вантажний самоскид КАМАЗ 5320 (з краном маніпулятором), 1988 p.e., 
СРСР;

- Спеціалізований вантажний контейнеровоз-С КАМАЗ 6520, 2012р.в., Росія.
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного пачива, а саме:

та/або м аш ин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки
- балони із стисненим газом (кисень), 1 од., Україна:
- балони із зрідженим газом (пропан), 1 од., Україна.

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу. 
Кількість робочих місць: 9, кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6;

кількість робочих м ісць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - Україна, 49000, Д ніпропетровська обл., 
м істо Дніпро, вулиця Іларіонівська. будинок 146 (власна, держ авний акт на право постійного 
користування землею  І-ДП №  004370 від 17.01.2020 року виданний ТОВ «ВТОРМ ЕТ», площ ею
0.2057.гектара).
Виробничих о б ’єктів: в кількості 14
1. Виробнича база (власна, держ авний акт на право постійного користування землею  1-ДІІ №  

004370 від 17.01.2020 року виданний ТОВ «ВТОРМ ЕТ», розташ ована за адресою : 
Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вулиця Іларіонівська, 146),
2. О рендована, договір оренди №  3 від 01.04.2015 року з ТОВ «РБУ -125» розташ ована за 
адресою: Д ніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Крилова. 10),
3. Орендована, договір оренди №  2 від 01.01.2021 року з Спож ивче товариство «КУРГАН» 
розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, селищ е Д ослідне, вул. Яснополянська. №  1).
4. Орендована, договір оренди №  0022 від 01.01.2020 року з TOB II «Іріола Фрахт» розташ ована за 
адресою : Д ніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200),
5. Орендована, договір оренди №  01215 від 01.01.2021 року з TOB «АКІТА ТРЕЙ ДІН Г» 
розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. Осіння, 1),
6. О рендована, договір оренди №  3/20 від 01.10.2020 року з ТОВ «АВТОСАЛОН Л ІД ЕР» 
розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. А рхімеда. б. 1).
7. О рендована, договір оренди №  135/7-2020 від 01.12.2020 року з TOB «НВО 
«СО Ю ЗЕН ЕРГО М А Ш » розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. 
Гаванська, 8),
8. О рендована, договір оренди №  б/н від 16.08.2019 року з TOB «AK «ВО СТО К» розташ ована за 
адресою: Д ніпропетровська область, м. Дніпро, Донецьке ш осе, буд. 170-К),
9. О рендована, договір оренди №  3 від 01.01.2021 року з ТОВ «Д Н ІП РО ЕЛ ЕК ТРО М А Ш » 
розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. К вітки-О снов’яненка. №  5),
10. Орендована, договір оренди №  0102/21 від 20.02.2021 року з ф ізичною  особою  Д убовиченко 

В.І. розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, с. Васильківка. вул. Степова, буд. 23),
11. О рендована, договір оренди №  4 від 13.07.2020 року з ТОВ «СІЛЬДІ» розташ ована за 

адресою: Д ніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 198).
12. Орендована, договір оренди №  0202/21 від 22.02.2021 року з ф ізичною  особою  Іваниця О.П. 

розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. П авлоград, вул. Олеся Гончара, буд. 48 б),
13. Орендована, договір оренди №  0302/21 від 23.02.2021 року з ф ізичною  особою  Савчук В.О. 

розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. П авлоград, вул. Т іміряєва, буд. 35),
14. Орендована, договір оренди №  0102/21 від 20.02.2021 року з ф ізичною  особою  Кондаков А.М. 

розташ ована за адресою : Д ніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. М еталургів, буд. 2д),
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: Д иректор Кондаков А.М . пройш ов навчання у Навчальному центрі з охорони праці
Ф ОП М акарова Д .В. та  перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці. 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики проф есійних отруєнь і захворю вань, надання перш ої допомог и потерпілим у разі 
нещ асного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідац ії наслідків аварій. Витяг з 
протоколу №  01/08-20 О П -С Ю  від 14.08.2020р.
М енеджер Борзинець Ю .В., менедж ер з постачання М альцева О.В. пройш ли навчання у 
Н авчальному центрі з охорони праці Ф ОП М акарова Д .В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Д ерж праці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворю вань, надання 
перш ої допомоги потерпілим  у разі нещ асного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №  1/02-20 ОП-ФД від 07.02.2020р.

Директор Кондаков А .М ., менеджер Борзинець Ю .В., менеджер з постачання М альцева О.В. 
пройш ли навчання в ТОВ «Навчальний методично-консультаційний центр «СП ЕЦ КУ РС» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Д ерж праці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». Витяг з 
протоколу №  1/2-21 ІН С-ВТМ  від 11.02.2021р.

Директор Кондаков А .М .. менеджер Борзинець Ю .В., менедж ер з постачання М альцева О.В. 
пройш ли навчання в ТОВ «Н авчальний методично-консультаційний центр «СП ЕЦ КУРС» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, 
ПБЕЕС. ППБУ. П О П РІП . П К ЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з 
протоколу №  01-2/21 ЕЛ .ВТР від 05.02.2021р.

Директор Кондаков A .М ., менеджер Борзинець Ю .В., менедж ер з постачання М альцева О.В. 
пройш ли навчання в ТОВ «Н авчальний методично-консультаційний центр «СП ЕЦ КУРС» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Д ерж праці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.76-15 «П равила безпеки систем газопостачання», ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 
Витяг з протоколу №  1/2-21 Г-ВТМ  від 12.02.2021р.

Директор Кондаков А .М .. менеджер Борзинець Ю .В., менеджер з постачання М альцева О.В. 
пройш ли навчання в ТОВ «Навчальний методично-консультаційний центр «СП ЕЦКУРС» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
Витяг з протоколу №  1/2-21 СС -В ТР від 05.02.2021р.

Директор Кондаков А .М ., менеджер Борзинець Ю .В., м енедж ер з постачання М альцева О.В. 
пройш ли навчання в ТОВ «Н авчальний методично-консультаційний центр «СП ЕЦ КУРС» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №  1/2-21 КР-ВТМ  від
11.02.2021р.

П рацівники, що виконую ть роботи п ідвищ еної небезпеки навчені та маю ть відповідні 
посвідчення:
- газорізальник П етров О.М . пройш ов навчання в ТОВ «УК С П ЕК ТР» та здобув професію  
газорізальника 4 розряду, (протокол № 0 1 1 . посвідчення №  0083 від 25 .01 .201 8р.).
- газорізальники Корчевський І.Ю ., М інаков Б.О., Ш аєнко С.М . пройшли навчання в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» та  здобув проф есію  газорізальника 4 розряду, 
(протокол №  378 від 23 .02 .2021р.).
- маш иністи автовиш ки та автогідропідіймача Корчевський І.Ю ., М інаков Б.О. пройшли навчання в 
ДП  «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та здобули проф есію  маш иніста автовишкн та 
автогідропідіймача 4 розряду, (протокол №  379 від 23.02.2021 p.).

П рацівники, які виконую ть роботи підвищ еної небезпеки в установленому порядку пройїмли 
періодичну перевірку знань в комісії підприємства із загального курсу охорони праці. НПАОП
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0.00-1.71-13 «П равила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями», НПАОГІ 40.1- 
1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НІ1АОП 0.00-1.76-15 
«П равила безпеки систем газопостачання», Д БН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання». НПАОП 0.00- 
1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під тиском», НПАОІІ 
0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів. 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протоколи №  1-2 від 23.02.2021р.).
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки;

Накази з охорони праці
Наказ №  0 5 /Р П  від 17.02.2021р. про перегляд та  створення служби з охорони праці на 
підприємстві, про призначення відповідального за службу ОП (призначено менеджера Борзинець 
Ю.В.У
Наказ №  Об/ОП від 23.02.2021p про перегляд, затвердження положень га іііструкцій з охорони 
праці.
Наказ №  07 /Р П  від 23.02.2021р. «Про призначення кваліф ікаційної комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці» створено комісію TOB «ВТОРМ ЕТ». Голова комісії: Кондаков A.M. -  
директор; члени комісії: Борзинець Ю .В. - менеджер; М альцева О.В. -  менеджер з постачання. 
Наказ №  08 /Р П  від 23.02.2021р. про призначення відповідального за електрогосподарство 
(призначено директора Кондакова A.M .);
Наказ №  ОЗ/ОП від 16.02.2021.р про обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 
Наказ №  0 4 /Р П  від 16.02.2021р. про забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 
індивідуального захисту, мийними та знеш коджувальними засобами.
Наказ №  02 /Р П  від 16.02.2021р. про затвердження переліку робіт п ідвищ еної небезпеки.
Наказ №  09 /Р П  від 23.02.2021р. відповідальною  особою  за утримання посудин в справному стані 
та безпечні умови їх праці (балонів із стисненими та зрідж еними газами) призначено директора 
Кондакова A.M .
Наказом №  Ю/ОП від 23.02.2021р. відповідальною  особою  за огляд та випробування 
гумовотканевих рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та 
різаків, за безпечну експлуатацію  апаратури, за безпечне виконання газонолум ' я 11 и х роб іт 
призначено директора К ондакова A.M.
Н аказом №  11/ОП від 23.02.2021р. відповідальною  особою  за експлуатацію  вантаж опідіймальних 
маш ин призначено директора Кондакова A.M.

Робітники, які виконую ть роботи п ідвищ еної небезпеки, щ окварталу проходять інструктажі і один 
раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони прац і.

П рацівники зайняті при виконанні робіт п ідвищ еної небезпеки, навчені та мають відповідні 
посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві переглянуте та 
введене у дію  «П олож ення про службу охорони праці» (затвердж ене наказом №  0 6 /0 1 1 від 
23.02.2021р.').

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-проф ілактичних заходів, спрямовани х 11 а зап об і гаї і ня 
нещ асних випадків, проф есійних захворю вань і аварій та відповідно до вимог Закону України 
«Про охорону праці» на підприємстві у 2021 році переглянута та створена структура служби 
охорони праці (наказ №  05 /Р П  від 17.02.2021р.).

Наказом №  Об/ОП від 23.02.2021р. переглянуті, затверджені та введені в дію  відповідні 
інструкції з охорони праці за проф есіями, а саме: Інструкція з ОП для газорізальника (№  4. 5, 6. 7), 
маш иніста автовиш ки та автогідропідійм ача (№  8, №  9).

Н а підприємстві ведуться наступні журнали:
-видачі нарядів;
-реєстрації аварій;



-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки;
-реєстрації вступного інструктаж у з питань охорони праці;
-реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці;
-обліку та  зберігання засобів захисту.
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
-протоколів перевірки знань П БЕЕС, ПТЕЕС;
-реєстрації нещ асних випадків на виробництві;________________________________________________

наявністю  служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на маш ини, м еханізми. 
усталю вання п ідвищ еної небезпеки (паспорти, керівництва з е ксплуатації, акти технічних огляді в.
графіки обслуговувань).________________________________________________

експлуатаційної документації.

П рацівники TOB "В ТО РМ ЕТ” в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, рукавиці брезентові та інні.) відповідно до 
вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я  при використаїпі]
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» за професіями.__________________

засобів індивідуального захисту

Для виконання заявлених видів робіт в ТОВ "ВТО РМ ЕТ" в наявності наступні засоби: 
спеціалізований вантаж ний самоскид КА М А З 5320 (з краном м аніпулятором ), свідоцтво про 
реєстрацію  ТЗ від 07.08.2019р., СХ Н 809062, техогляд транспортного засобу проведений ТОВ 
«У КР-ТЕС Т-С ТА Н Д А РТ» (протокол №  00084-05153-20 від 12.02.2020р., чинний до 12.08.2021р.), 
спеціалізований вантаж ний контейнеровоз-С  КАМ АЗ 6520, свідоцтво про реєстрацію  ТЗ від 
20.09.2018р., СХІ 153558, техогляд транспортного засобу проведений ТОВ «У КР-ТЕСТ- 
СТАНДАРТ» (протокол №  00084-06347-20 від 13.10.2020р., чинний до 13.10.2021р.). пальник 
«ДО НМ ЕТ» - 2 шт., різак -  2 ш т„ редуктор -  2 шт., респіратори -  2 шт., балони із стисненим газом 
(кисень) -  1 один., балони із зрідж еним газом (пропан) -  1 один., каски захисні “У ніверсал" 
будівельні -  3 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, 
рукавиці комбіновані, ком бінезон, боти ш кіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту.

Постачання пром ислових газів в балонах, оренду тари для промислових газів здійсню є ГІАТ 
«ЛІН ДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки № 2507 від 18.03.2013 р. (Дозвіл 
Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області № 300.12.15, чинний до 07.07.2022 
p.). Балони зберігаю ться в спеціально-відведених місцях під навісом із пристосуванням для 
кріплення балонів на виробничій дільниці на о б ’єктах замовників.

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до дію чого реєстру НПАОП, а 
саме:

ЗУ № 229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.
П ост КМ У № 1107 від 26.10.2011p Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 

небезпеки та на експлуатацію  (застосування) маш ин. механізмів устатковання підвищ еної 

небезпеки (зі зм інами).
НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 
НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
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 П оложення про розробку інструкцій з охорони праці.



б
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями».
НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок», Н П А О П  4 0 . 1 - 1 . 0 1 - 9 7  

«П равила безпечної експлуатації електроустановок».
НПАОП 0.00-1.76-15 «П равила безпеки систем газопостачання», ДБН  В.2.5-20-2001 
«Г азопостачання».
НПАОП 0.00-1.81-18 «П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під 
тиском».
НПАОП 0.00-1.80-18 «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, 
п ідіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
ПУЕ «Правила будови електроустановок».
Наказ М ОЗ №  246 від 21.05.2007р. П орядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій.
Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ТОСТ. Д С ТУ  тощ о), будівельних норм і правил (СН иП , ДБН . тощ о) та технічної 
документації Ф онд систематично поповню ється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснащ ені оргтехнікою , навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та держ авним и м іжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, м етодичною  і довідковою  літературою , 
навчальними програмам и, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з 
питань трудового законодавства і охорони праці.

П ри прийомі працівників на роботу у ТОВ "ВТОРМ ЕТ" проводиться під розписку ознайомлення 
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і ш кідливих виробничих факторів, про 
їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу ш кідливих виробничих факторів. 
Структура підприєм ства, п ідпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечую ть додерж ання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищ еної 
небезпеки. Товариство забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

О бладнаний кабінет для проведення вступного інструктаж у та навчальні аудиторії для навчання з 
питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та 
екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями. 
н о р м а т и в н о -п р а в о в ^ ^ ^ Й Й ^ р ^ і^ о -т е х н іч н о ї бази навчально-методичного забезпечення)

Кондаков А.М.
(ініціали та прізвищ е)

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному 
органі Д ержпраці ^ 3  2 0 ^ 'р .  №  ______ .

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою  забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті.” ._________________________________________________________________
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