
Центр надання алмінісфагивних послуг 
м. Дніпра
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Д Е К Л А Р А Ц І Я  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “БаДМ”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 , ЄДРПОУ 31816235,
Генеральний директор Чичерін Віктор Валентинович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, помер телефону,

_________________ тел. (056)794-57-35
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;

49005, м. Дніпро, Панікахи, буд. 2: 49000, м.Дніпро, вул. Ударників, буд. 27
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної_не&зпеки)

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

Nвідсутня
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився_________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,______________ Чичерін______________ Віктор______________ Валентинович,
(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: 
Експлуатація техноіюгічних транспортних засобів:

(найменування виду робітпідвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

1. Електровізок Caterpillar NPP16M, 2006 р.в., заводський № 2АМ00637, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т1694ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 06001103 видано 15.06.2007р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
2. Електровізок Caterpillar NPP16M, 2006 р.в. заводський № 2АМ00638, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т1695ДН, свідоцтво про 
реєстрацію видано 15.06.2007р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
3. Електроштабелер Caterpillar NSP12N, 2006 р.в., заводський № 8HN00400, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т1692ДН, свідоцтво про 
реєстрцію 06001458 видано 15.06.2007р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
4. Електроштабелер Caterpillar NSP12N, 2006р.в., заводський № 8HN00397, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т1691ДН, свідоцтво про



реєстрацію 06001455 видано 15.06.2007р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
5. Електронавантажувач СаІефіПаг EP10KRT, 2006 р.в., заводський № ЕТВ 10 
00154, виробник Нідерланди, державний номерний знак Т1697ДН, свідоцтво 
про реєстрацію 06001439 видано 15.06.2007р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
6. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212. 2011р.в., заводський № 90390541. 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04361АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001494 видано 02.04.2012 р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
7. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 201 Ip.в. заводський № 90378934, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04363АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001496 видано 02.04.2012р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
8. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 201 Ip.в., заводський № 90378935, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04364АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001497 видано 02.04.2012р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
9. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 201 Ip.в., заводський № 90390542, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04360АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001493 видано 02.04.2012р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
10. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EJC 212, 2015 p.в., заводський 
№90473212, виробник Німеччина, державний номерний знак Т07362АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ003602 видано 01.02.2016 р. Територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
11. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 2011 p.в., заводський № 90383363. 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04362АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001495 видано 02.04.2012 р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
12. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 2011 p.в., заводський № 90399920, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04368АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001501 видано 02.04.2012 р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
13. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EKS 312, 2009 р.в., заводський 
№ FN394506. виробник Німеччина, державний номерний знак Т07364АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 003604, видано 01.02.2016 р. Головним 
управлінням Держпраці по Дніпропетровській області:
14. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EKS 312, 2013 р.в., заводський 
№ FN458054, виробник Німеччина, державний номерний знак Т07363АЕ, 
свідоцтво П Р О  реєстрацію АЕ 003603 видано 01.02.2016 р. Головним 
управлінням Держпраці по Дніпропетровській області:



15. Електоштабелер Jungheinrich EKS 312, 201 Ip.в., заводський № FN425982, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т04366АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001499 видано 02.04.2011 р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
16. Електоштабелер Caterpillar NSP12N, 2006 р.в., заводський № 8HN00401, 
виробник Фінляндія, держвний номерний знак Т1693ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 06001457, видано 15.06.2007 р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
17. Навантажувач з висувним вантажопідіймачем СаІефіПагКК 14NH, 2013 р.в., 
заводський № 8NN10125, виробник Фінляндія, державний номерний знак 
Т07361АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 003601, видано 01.02.2016 р. Головним 
управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
18. Електроштабелер Caterpillar NR 14NH, 2011 р.в., заводський №8NN10086, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т04367АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 001500 видано 02.04.2012 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
19. Штабелеукладач електричний HYSTER S1.5 S, 2012 р.в., заводський 
№ С442Т02008К. виробник Великобританія, державний іюмерний знак 
Т07365АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 003605 видано 01.02.2016 р. Головним 
управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
20. Електроштабелер S-1.6, 2011 р.в., заводський № L456T02926J, виробник 
Англія, державний номерний знак Т04365АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 
001498 видано 02.04.2012р. Територільним уаправлінням Держгірпромнагляду 
по Дніпропетровській області;
21. Електроштабелер Caterpillar NR 14NH, 2008 р.в., заводський № 8NN10048, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т3284ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 09004182 видано 07.07.2009 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
22. Електроштабелер Caterpillar NR 14NH, 2008 р.в., заводський № 8NN10047, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т3283ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 09004181, видано 07.07.2009 р.Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
23. Підбирач заказів Caterpillar NOH10N, 2009 р.в., заводський №9AL00011, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т3286ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 09004263 видано 07.07.2009 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
24. Електровізок Caterpillar NPP20MR, 2008 р.в., заводський № 4АМ00100 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т3288ДН, свідоцтво про 
реєстрацію 08003790 видано 07.07.2009 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
25. Електровізок Caterpillar NPP20MR. 2008 р.в., заводський № 4АМ00094, 
виробник Фінляндія, державний номерний знак Т3287ДН, свідоцтво про



реєстрацію 08003789 видано 07.07.2009 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнаглялу по Дніпропетровській області;
26. Електронавантажувач EP16NT-48E, 2006 р.в„ заводський № 20411, виробник 
Нідерланди, державний номерний знак Т00342АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
АЕ000172 видано 29.09.2010 р. Територільним уаправлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області:
27. Підбирач замовлень EKS 110Z, 2010 р.в., заводський № 91547610, виробник 
Німеччина, державний номерний знак Т00348АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 
000174 видано 29.09.2010р. Територільним уаправлінням Держгірпромнагляду 
по Дніпропетровській області;
28. Підбирач замовлень EKS 110Z, 2010 р.в„ заводський № 91547609, виробник 
Німеччина, державний номерний знак Т00347АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 
000173 видано 29.09.2010р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду 
по Дніпропетровській області;
29. Електроштабелер CL10.5 (ОМ). 2007 р.в., заводський № F24521U02077, 
виробник Італія, державний номерний знак Т00343АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
АЕ 000175 видано 29.09.2010р. Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області;
30. Електроштабелер Jungheinrich EJC 212, 2010 р.в., заводський №9036607, 
виробник Німеччина, державний номерний знак Т0345АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 000171 видано 29.09.2010 р. Територіальним управлінням по 
Дніпропетровській області;
31. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EJC 212, 2010 р.в., заводський 
№ 90366748. виробник Німеччина, державний номерний знак Т00346АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ 006575 видано 29.10.2018 р. замість АЕ №000169 
від 27.10.2010 виданого Територіальним управлінням по Дніпропетровській 
області;
32. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EKS 312Z+F080830DZ. 2016 р.в., 
заводський №FN509116, виробник Німеччина, державний номерний знак 
Т08723АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006540 видано 12.10.2018 р. Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
33. Штабелеукладач електричний Jungheinrich EKS 312, 201 Ip.в., заводський 
№ FN429611, виробник Німеччина, державний номерний знак Т08748АЕ, 
свідоцтво П Р О  реєстрацію АЕ006572 видано 29.10.2018 р. Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;
34. Візок електричний з платформою Jungheinrich ERE 225 f.P.20 240 54, 2014 
р.в., заводський № 98105198, виробник Німеччина, державний номерний знак 
Т08749АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006573 видано 29.10.2018 р. Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
35. Штабелеукладач електричний Still FM-X14, 2012 р.в., заводський 
№ 511801С00343, виробник Німеччина, державний номерний знак Т08747АЕ,
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Держпраці у Дніпропетровській області;
36. Штабелеукладач електричний Still FM-X14, 2011 p.в., заводський 
№ 511801В00872, виробник Німеччина, державний номерний знак Т08722АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ006539 видано 12.10.2018 р. Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області:
37. Візок електричний ВТ LPE 200/8, 2014 р.в., заводський № 6308241. 
виробник Швеція, державний номерний знак Т08750АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію АЕ006574 видано 29.10.2018 р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області.
38. Візок електричний ВТ LPE 200/8, 2012 р.в., заводський № 6233562. 
виробник Швеція, державний номерний знак Т08721АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію АЕ006538 видано 29.10.2018 р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;
39. Візок електричний ВТ LPE 200/8, 2012 р.в., заводський №6232955, виробник 
Швеція, державний номерний знак Т08720АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
АЕ006537 видано 12.10.2018р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;
40. Візок електричний ВТ LPE 200/8, 2012 р.в., заводський № 6233563, 
виробник Швеція, державний номерний знак Т08719АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ006536 видано 12.10.2018 р. Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області.
тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць -24, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -19
відповідног о дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Приміщення складу та місце стоянки ТТЗ за адресою: м. Дніпро, 
вул. Панікахи, 2 та м. Дніпро, вул. Ударників, 27
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

 ̂Інші відомості
Генеральний директор Чичерін В.В, інженер з охорони праці Рєпка Н.П., 
ГОЛО ВНИ Й Інженер Горлов Г.М., начальник карної дільниці Нікулкін LB., 
інженер з пожежної безпеки, Юнусов в .,о .,заступник начальника карної 
дільниці Обіходенко Ю.П. нройщли навчання в ДП “Придніпровський
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

експертно-технічний центр Держпраці” та перевірку знань Законів України 
“Про охорону праці”, “Про загальнообов'язкове страхування” “Про об'єкти 
підвищеної небезпеки”, прийнятих відповідно до них нормативно — правових 
актів з О Х О РО Н И  праці комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
( п р о т о к о л и  в і д : 10.11.2017 р . №  1239: 22.12.2017 р. № 84-17).
Наказами Генерального директора: від 01.09.2015 р. № 162/1-од пpизнaчe^ю 
відповідальну особу за стан охорони праці ТОВ “БаДМ” - головного інженера 
Горлова Г.М. ; від: 24.05.2017 №135-1-од призначено відповідальну особу за



стан охорони праці на карній дільниці — начальника карної дільниці Нікулкіна 
І.В.; 24.05.2017 р № 135-2-од призначено відповідальну особу за безпечне 
проведення робіт на навантажувачах ТОВ “БаДМ”-начальника карної дільниці 
Нікулкіна І.В.; 24.05.2017 р. № 135-3-од призначено відповідальну особу за стан 
праці та проведення інструктажів з охорони праці на карній дільниці — 
начальника карної дільниці Нікулкіна І.В; 24.05.2017 р. №135-4-од призначено 
відповідальну особу за технічний стан, реєстрацію та облік технологічних 
транспортних засобів-начальника карної дільниці Нікулкіна І.В.. який пройшов 
відповідне навчання в ДП ДНКК “Моноліт” і перевірку знань законодавчого 
акту з охорони праці з “Правил будови і небезпечної експлуатації 
навантажувачів” НПАОП 0.00-1.22-08 комісією ГУ Держрпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 12.05.2017р. № 485).
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Головний інженер ТОВ “БаДМ” Горлов Г.М. та інжененр з охорони праці Рейка 
Н.П. пройшли навчання ДП ДНКК “Моноліт” та перевірку знань з Правил 
охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 
комісією ГУ Держпраці у дніпропетровській області (протокол від 23.01.2019 р. 
№56. посвідчення № 102109 та 102110) . Головний інженер ТОВ “ БаДМ” 
Горлов Г.М. та інженер АГВ ТОВ “БаДМ” Шендрик І.В. пройшли навчання у 
ДП “ДНКК” Моноліт” та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 комісією ГУ Держрпраці 
Дніпропетровській області (протокол від 17.09.2018 р. № 1083, посвідчення 
№ 09722 та № 086626). Інженер з охорони праці ТОВ “БаДМ” (Рєпка Н.П. 
пройшла навчання у ДП “ДНКК” та виявила потрібні знання щодо допуску до ô 
роботи в електоустанках напругою до 1000В, в якості інспектуючої особи 
(протокол від 29.01.2016 р. № 69, посвідчення № 072151). Начальник карної 
дільниці ТОВ “БаДМ” Нікулкін І.В. та заступник начальника карної дільниці 
ТОВ “БаДМ” Обіходенко Ю.П. пройшли навчання у ДП “ДНКК” Моноліт” та 
перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електоустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 
40.1-1.07.-01, Правил будови електроустановок. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки комісією ГУ 
Держрпраці у Дніпропетровській області комісією ГУ Держрпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи від 26.05.2017 р. № 522 та від 
17.11.2017р. №1288, посвідчення № 084229 та №089329). 
Наказами Генерального директора ТОВ “БаДМ”: від 03.01.2006 р. № 2/3-од 
затверджено та введено в дію Положення про службу хорони праці, а наказом 
від 02.03.2017 р. №79/1/2- од переглянуто та введено в дію Положення про 
службу з охорони праці.: від 11.02.2017 р. № 33/1-од затверджено та введено в 
дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці: від 04.01.2019 р. № 6/1 створено постійно діючу комісію щодо 
перевірки знань з охорони праці, до складу якої входять: Горлов Г.М., головний



інженер: Рєпка Н.П. , інженер з охорони праці; Нікулкін І.В., начальник карної 
дільниці, Шендрик І.В., інженер адміністративно-господарчого відділу; від
14.03.2016 р. №44/1-од переглянуто та введено в дію інструкції з охорони праці: 
№01-07-16 для водія електронавантажувача, №01-08-16 для акумуляторника, 
№01-36-16 під час монтажу аккумуляторних батарей, №01-30-16 при виконанні 
робіт з використанням штабелеру, №01-39-16 при виконанні робіт з 
використанням електровізків: №01-02-13 при виконанні навантажувально- 
розвантажувальних робіт: від 11.02.2017 р. №33/1-од узгоджені та введені в дію: 
“Програма навчання з охорони праці новоприбулих працівників (стажування) 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки, “Програма проведення первинного і 
повторного інструктажів з охорони праці на робочому місці та затверджено 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці на підприємстві ЩПАОП 00.0-4.12-05 зі змінами згідно з наказом
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Міністерства соціальної політики від 30.01.2017 р. № 140).
Персонал, що працює на технологічних транспортних засобах має кваліфікації 
“Водій навантажувача третього розряду” (посвідчення:№19286 від 22.02.2007 
р.,№014916 від 14.04.2011 р. №089257 від 13.11.2017 p., №19287 від 22.02.2007 
р. №089256 від 02.11.2016 р.) та “Оператор механізованих та автоматизованих 
складів” (посвідчення: №080513 від 27.12.2016 p., №080519 від 27.12.2016р., 
№080514 від 27.12.2016 p.. №053736 від 20.12.2013 р.,№070456 від 13.11.2015 p., 
№053638 від 20.12.2013р.. №070459 від 13.11.2015 р.,№088989 від 06.11.2017 р„ 
№085628 від 07.07.2017 p.. №080516 від 27.12.2016 p.. № 088990 від 
06.11.2017р., №053737 від 20.12.2013 p., №070457 від 13.11.2015 p., №080517 від
27.12.2016 р.) пройщовщи відповідне навчання НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, Інструкції з охорони 
праці для водіїв навантажувачів у ДП ДПКК “Моноліт” та періодично 
проходить перевірку знань з охорони праці з веденням протоколів (Протокол 
№38 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ “БаДМ”). 
Водії навантажувачів та оператори механізованих та автоматизованих складів 
після прийому на роботу проходять на підприємстві стажування та після 
задовільної перевірки знань з охорони праці постійно діючою комісією ТОВ 
“БяДМ” згідно наказів Генерального директора допускаються до самостійної 
роботи.
Всі працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони 
праці, проведення яких оформлюється у відповідних нормативних журналах 
вступного інструктажу та інструктажів на робочому місці.
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 
експлуатації), у тому числі і на технологічні транспортні засоби, пю 
експлуатуються на підприємстві. На підприємстві своєчасно проводиться 
періодичне технічне обслуговування, налагодження та ремонт технологічних 
транспортних засобів згідно інструкцій з експлуатації даних видів техніки.



Відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.01-10 “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду великовантажних та інших 
технологічних транспортних засобів” та Постанови КМУ від 06.01.2010 р. № 8 
“Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”, заявлені 
технологічні транспортні засоби пройшли державний технічний огляд, 
експертне обстеження та зареєстровані у Головному управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області. Результат державного технічного огляду (Акт 
державного технічного огляду ТТЗ від 05.09.2018 р. , виданий експертом ДП 
“Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці”) та Висновки 
експертизи: від 16.04.2013 р. №12.1-04-ТВ-0046.13, від 25.12.2015 р. №12.1-09- 
ТВ-0117.15, від 26.01.2018 р. №12.1-09-ТВ-0013.18, від 21.09.2018 р. №12.1-09- 
ТВ-0174.18, №12.1-09-ТВ-0175.18, № 12.1-09-ТВ-0176.18, № 12.1-09-ТВ-0177.18 
щодо відповідності технологічних транспортних засобів нормативно-правовим 
актам з охорони праці України, видані ДП “Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці”- задовільний.

В.В. Чичерін

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  р. N

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. Реєстраційниіі 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


