
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГ ІНЖИНІРИНГ»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49040. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 8,
код згідно з ЄДРПОУ 42753838,

______________________ Котельников Олександр Анатолійович_________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(050) 480 45 48, info@age.org.ua

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 території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «АЛЬЯНС», І рік, № ll.0005582.03 від I3.02.20l9 року.

(найменування страхової компанії, с т р о к  д і ї  страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)
_______________________ Я, Котельников Олександр Анатолійович___________________

(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, устатковання підвищеної небезпеки:

-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до Порядку);
-  зберігання балонів з інертним газом (п. 18 дод. 6 до Порядку);
-  роботи у замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах) (п. 8 дод.6 Порядку);
-  зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до Порядку).___________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата

mailto:info@age.org.ua


—

виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
___________ відповідного дозволу,_________________________________________

_________7  робочих місць, з них 5 ,  на яких існує підвищений ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

________________________ будівлі, споруди (приміщення) -  1,_________________________
будівель і споруд (приміщень),

_____________________________ виробничих об'єктів -1,______________________________
виробничих об'єктів,

_____________________(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0___________________
цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников O.A. пройшов перевірку знань 

Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-226-19 від
15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 9 від 25.02.2019 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства.

Голова комісії -  директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников O.A. пройшов перевірку 
знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-226-19 від
15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Члени комісії ТОВ «АГ Інжиніринг»: головний інженер Дудніченко О.Л. головний 
енергетик Бісєров О.П.. головний механік (уповноважена найманими працівниками особа з 
питань праці) Федченко В.В. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 18-19 Д від 22.02.2019 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Голова комісії -  директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников O.A. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Бісєров О.П. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), головний механік Федченко В.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СГІ «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников O.A. та члени комісії: головний 
інженер Дудніченко O.JI.. головний енергетик Бісєров О.П.. головний механік Федченко В.В. 
пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-242-19 від 15.03.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії -  директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников O.A. та члени комісії: 
головний інженер Дудніченко O.JI.. головний енергетик Бісєров О.П.. головний механік 
Федченко В.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. 
(протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС».

Голова комісії -  директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников O.A. та члени комісії: 
головний інженер Дудніченко O.JI.. головний енергетик Бісєров О.П.. головний механік 
Федченко В.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу
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Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.№ 68..від 21.0р.2018 д.
(протокол № 11-19Д від 22.02.2019 п.І після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС». _ ....

Голова комісії — директор ГОВ «АГ Інжиніринг» Котельников O.A. та члени комісії.
головний інженер Дудніченко О.Л.. головний енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристороями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці.._у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 20-19 Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКСук

Наказом № 11 віл 26.02.2019 р. призначені відповідальні за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства головний енергетик Бісєров О. II. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), а у разі його відсутності -  головний механік... Федченко 
В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1 .Щ  
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 16 віл 26.02.2019 р. призначені відповідальні за безпечне зберігання балонії 
з інертним газом головний механік Федченко В.В., на час його відсутності - головний 
енергетик Бісєров О.П.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією створеною на підсіаві 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018,p., 
(протокол № 11-19Д від 22.02.2019 п.і після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 15 від 26.02.2019 призначені відповідальні за безпечне виконання робіт на 
висоті з правом видачі нарядів-допусків — головний інженер Дудніченко О. Л., а на час його 
в ід с у т н о с т і  - головний енергетик Б іс є р о в  О.П.. які пройшли перевірку знань НПАОП Ü.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. 
(п р о т о к о л  № 81-242-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека».

Наказом № 15 від 26.02.2019 призначені відповідальними за безпечне виконання робіт 
в замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах) з правом видачі нарядів-допусків на їх 
виконання -  головний інженер Дудніченко О. JI. на час його відсутності -  головний енергетик 
Бісєров О.П.. які пройшли перевірку знань ННАОІІ 0.00-5.11-85 « Іипова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 _ß. 
( п р о т о к о л  № 11-19Д в і л  22.02.2019 рЛ після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 17 від 27.02.2019 р. призначені відповідальними за безпечне виконання
зварювальних робіт - головний механік Федченко В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 SL 
на час його відсутності - головний енергетик Бісєров О.П. (IV група з електрооезпеки, до та 
понад 1000 В), які пройшли перевірку знань пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,__«Правила—технічної
експлуатації електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»;

Робітники, які виконують роботи на висоті понад 1.3 метра (зварник Сорочинський 
Р.Г.. слюсар-ремонтник Сорока О.СЛ пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила о х о р о н и  прані під час виконання робіт на висоті», інструкції з охорони.праці №12



при роботі на драбині та стремяніїі. інструкції з охорони праці №13 при виконанні робітна 
висоті комісією ТОВ «АГ Інжиніринг» (протокол №04 від 18.03.2019 рД.

Робітники, які виконують роботи у замнутому просторі (ємностях, трубопроводах). 
(зварник Сорочинський Р.Г.. слюсар-ремонтник Сорока О.С.) пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт», і н с т р у к ц і ї  з охорони праці №10 при виконанні газонебезпечних.робіт (в.._т.ч. при
виконанні робіт в замкнутому п р о с т о р і ), інструкції з охорони праці №19 Інструкція з охорони 
праці при виконанні робіт з підготовки цистерн для перевірки;, інструкції з охорони праці №7 
Інструкція з застосування промислових фільтруючих протигазів, інструкції і охорони щ)аці 
№8 інструкція з застосування шлангових протигазів ПШ-1 і ПШ-2, комісією ТОВ «АГ
Інжиніринг» (протокол № 01 від 27.02.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи із зберігання та експлуатцаії балонів з інетрним газом 
(зварник Сорочинський Р.Г.. слюсар-ремонтник Сорока О.С.) пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», інструкції з охорони праці № 21 при зберіганні та експлуатації балонів з газами, 
комісією ТОВ «АГ Інжиніринг» (протокол № 03 від 27.02.2019 р.,)..

Робітник, який виконує зварювальні роботи (зварник Сорочинський Р.Г._ III група з 
електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з НПАОП 40J -1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила—пожежної—безпеки—в 
Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол 09-19 Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та інструкції з 
охорони праці № 17 для електрозварника комісією ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» (протокол №J, 
від 18.03.2019 р .).

Сорочинський Р. Г. отримав кваліфікаційні сертифікати зварника №141-QSP-030-W-19 
(аргоно-дугове зварювання — нержавіюча сталь), №141-OSP-Q31-W-19—(аргоно-дугове 
зварювання -  алюміний) №135-OSP-Q29-W-19 (напівавтоматичне зварювання -  вуглеродна 
сталь) виданих 26 лютого 2019 р о к у  ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС.»,

Слюсар-ремонтник Сорока О.С. пройшов перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,__«Правила—технічної
експлуатації електроустанановок споживачів». НАІІБ А.01.001-2014__«Правила пожежної
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 віл 21.03.2018 р. і отримав III групу з електробезпеки, до 1000 
В (протокол 09-19 Д від 22.02.2019 р.).

Робітники ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» п р о й ш л и  перевірку знань інструкції №..2_д
пожежної безпеки для працівників підприємства, інструкції № 3_при гасіння пожеж]—і
користуванні первинними засобами пожежогасіння, інструкції № 5 з надання долікарської
допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві комі_комісією—ТОВ—«АГ
ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 05 від 18.03.2019 р.) _____________________________________

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

Наказом по п і д п р и є м с т в у  № 1 від 01.02.2019 р. створена служба з охорони пращ: 
функції служби охорони праці покладені на директора_ТОВ_«АГ—ІНЖИНІРИНГ»
Котельникова O.A.______________ ________________________________________________

наявністю служби охорони праці.________________________ ___________
Для дотримання працівниками вимог з охорони праці на підприємстві розроблені та 

затверджені інструкції з охорони праці за видами виконуваних робіт в т.ч. підвищеної 
небезпеки та за професіями. Наказом № 3 від 01.02.2019 р. затверджений перелік інструкцій 
з охорони прапі. що діють на підприємстві, в тому числі затверджені інструкції з охорони 
прані: № 7 із застосування промислових Фільтруючих протигазів; № 8 із застосування. 
шлангових протигазів ПШ-1 і ПТТІ-2: № 10 для працівників, які виконують газонебезпечні 
роботи (в т.ч. при виконанні робіт в замкнутому просторі); № 12 при роботі на драбині і



стрем’янці; № 13 при виконанні робіт на висоті; № 15 під час робіт із застосуванням
ручного електрифікованого інструменту та переносних електричних світильників; № 17 для 
електрозварника; № 19 при виконанні робіт з підготовки цистерн для перевірки; № 20 при 
виконанні робіт з перевірки запобіжних клапанів; № 21 при зберіганні та експлуатації 
балонів з газами та інструкція №2 з пожежної безпеки для працівників підприємства; 
інструкція №3 при гасіння пожежі і користуванні первинними засобами пожежогасіння; 
інструкція №5 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві 
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві директором затверджено «Перелік газонебезпечних робіт».
Наказом № 3 від 01.02.2019 р. затверджено Перелік робіт на висоті, які виконуються за 

нарядом-допуском.
Під час виконання зварювальних робіт застосовуються: зварювальний апарат 

інверторного типу КетроМіа 52008\У7Реес1 400. зав. № 6228553/64171. 2014 р.в.. Фінляндія; 
зварювальний апарат інверторного типу Маеіс\Уаууе 3000. зав. № 29509796. 2018 р.в.. 
Австрія. Вимірювальною електролабораторією ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» (атестат про акредитацію № 2Н1316 від 04.04.2016 р.) проведені випробування 
ізоляції зварювального обладнання (протокол № 0004-ЗИ від 18.03.2019 р. ).

ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» ведуться:
-  журналу обліку газонебезпечних робіт:
-  журналу обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
-  журналу обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів.

перетворювачів частоти та переносних світильників;
-  журналу обліку та зберігання засобів захисту.

Згідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» на підприємстві роботи на висоті виконуються за нарядами та 
розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями.

ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» зберігає балони з аргоном, які заправляються у ПрАТ 
«Лінде Газ Україна» (дозвіл № 1018.17.12 від 06.09.2017 р.. виданий Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області) згідно договору ГП № 3730 від 01.02.2019 р._______

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

-  Костюм бавовняний -  виробництва Україна -  10 од.;
-  Черевики шкіряні -  виробництва Україна -  10 пар.;
-  Рукавички комбіновані -  виробництва Україна -  20 пар.;
-  Каска захисна -  виробництва Україна -  10 од.;
-  Підшоломник -  виробництва Україна -  10 од.;
-  Рукавички бавовняні -  виробництва Україна -  20 пар.;
-  Протигази -  виробництво Україна -  10 од.;
-  Пояс рятувальний -  виробництво Україна -  5 од.;
-  Пояси страхувальні лямкові. виробництво Україна. 2019 р.в. -  2 од.:
-  Пояси рятувальні з мотузками. 2019 р.в.. Укпаїня. ?. од.:____________________________



-  Сигналізатор-аналізатор газів типу ДОЗОР-С, зав. № 1418, 2019 р.в.. Україна;
-  Сигналізатор газів типу СТХ-17-87. зав. № 42, 2019 р.в., Україна;
-  Костюм зварника -  виробництво Україна -  2 од.;
-  Рукавиці брезентові -  виробництво Україна -  5 пар.;
-  Рукавиці-краги -  виробництво Україна -  3 пари.;
-  ТТТиток захисний -  виробництво Україна -  3 од.;
-  О к у л я р и  захисні -  виробництво Україна -  5 од.;
-  Берет бавовняний -  виробництво Україна -  10 од.;
-  Попереджувальні знаки та написи -  25 од.;
-  Сигнальна огороджувальна стрічка -  500 м.

Наказом № 7 від 25.02.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних 
випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на 
ri гтпощдність вимогам нормативно-технічної документації.

_____ На підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.______________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, що поширюється на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

-  Закон України «Про охорони праці»;
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» 
(постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);

-  НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «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 власником нормативних 

актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників»;
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском»
-  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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»:
-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»:
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
-  «Правила улаштування електроустановок»;
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами (білети).

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками.



нормативи 
учбови

ми актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, 
аглядними матеріалами тощо.

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.А. Котельников
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 р. №

__________  1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованим 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.


