
виипда
ДЕКЛАРАЦІЯ  

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_____________
“ЕНЕРГОСПЕЦМ ОНТАЖ  Л ТД”

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи  

53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 23, кори. А
м ісцезнаходження,

КОД платника податків згідно з ЄДРПОУ - 42683368,
код згідно з ЄДРП ОУ.

Сокур Євгенія Анатоліївна
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0675902254; stalkonstukcival09@ gm ail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта.

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

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників на територГ 
Дніпропетровської області та на об’єктах замовників за місцем виконання робіт згідне 
договорів
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання 
підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____________________________ відсутня____________________________________

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

___________________________ відсутня____________________________

я, Сокур Євгенія Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвишеної

mailto:stalkonstukcival09@gmail.com


небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад ЬЗ метра;
- Роботи верхолазні;
- Зварювальні роботи;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти;
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій чи під водою;
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом.

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або  
експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

_____________ кількість робочих місць -  12
кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких іспус підвищений ризик виникнення травм - 9
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Сокур Є.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Белова A.M. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно знання 
законадавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухоиебезпеки виробництва 
і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни нраці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу № 870 від 05.04.2019 р.

Директор Сокур Є.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Бєлова А.М. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11- 
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу № 1086 від 25.04.2019 р.

Директор Сокур Є.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони нраці Бєлова А.М. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02-
12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
(ДБН А.3.2-2-2009).

Витяг з протоколу № 854 від 04.04.2019 р.

Директор Сокур С.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Бєлова А.М. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовпй комбінат” іа  перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».



Виписка з протоколу № 1078 від 25.04.2019 р.

Директор Сокур Є.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Белова A.1V1. 
проіішли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПЛОП 0.00-1.71-
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Виписка з протоколу № 1077 від 25.04.2019р.

Директор Сокур Є.А., головний іижепер Сокур А.В., інженер з охорони праці Белова A.M. 
пройшли навчання в ТОВ “Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЁЕС, 
ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Виписка з протоколу № 130 від 12.04.2019 р.

Директор Сокур С.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Белова A.M. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Виписка з протоколу № 907 від 09.04.2019 р.

Директор Сокур С.А., головний інженер Сокур А.В., інженер з охорони праці Белова A.M. 
пройшли навчання в ДП “Запорізький павчальпо-курсовий комбіпат” та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81- 
18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладания, що працює під тиском”.

Виписка з протоколу № 949 від 11.04.2019 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Гоменюк С.О. - 
Нікопольський металургійний технікум за спеціальністю “Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд”, та присвоєно кваліфікацією -  
електрик.

Диплом № ІЛ BE № 012066 від 01.04.1997 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Очкуренко Р.В. -  
Професійно-технічне училище № 34 м. Нікополь, за професією -  електромонтер з ремонту 
та обслуговуванню промислового обладнання” 4 розряду.

Диплом № З № 0055144 від 26.06.1993 р.

Газорізальник Рекіянов Ю.Г. -  УК «Дніпробуд» за професією -  газорізальник З розряду. 

Протокол № 1108. Посвідчення №18522 від 12.02.2007р.

Електрозварник Носатов І.О. на підставі результатів випробувань, проведених > 
відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронирац  
України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтенломонтаж> 
згідно СНиП 3.05.05-84. НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014 
ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварюванні 
покритим електродом сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій 
вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів 
парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання



Протокол №207 від 19.09.2018 p. Посвідчення зварника № 195-ДН-58, дійсне до 19.09.2020 
Пі

Слюсарі-ремонтникн Бабакін О.Л., Сидоренко А.П. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  
слюсар-ремонтник 4 розряду.

Виписка з протоколу № 21 від 09.02.2017р. Посвідчення № 0165 та №0164.

Верхолаз Деіиидченко О.П. -  ФОП Кузнецов B.C., м. Крим, курси підвищення 
кваліфікації з безпечного ведення висотно-верхолазних робіт з застосуванням  
спеціального оснащення та страхувальних засобів НПАОП 0.00-1.15-07.

Виписка з протоколу № 27 від 24.06.2011р. Посвідчення № 122/10.

Верхолаз Кравченко В.В. -  ФОП Кузнецов B.C., м. Крим, курси підвищення кваліфікації 
з безпечного ведення висотно-верхолазних робіт з застосуванням спеціального оснащення 
та страхувальних засобів НПАОП 0.00-1.15-07.

Виписка з протоколу № 31 від 27.07.2011р. Посвідчення № 209/11.

Мащиніст екскаватора одноковшового Петров О.М. -  Центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів м. Кривиіі Ріг за професією -  машиніст екскавагора 
одноковшового, 6 розряду.

Витяг з протоколу № 21/1 від 29.06.2017р. Посвідчення № 0121.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Гоменюк С.О., 
Очкуренко С.В., газорізальник Рекіянов Ю.Г., електрозварник Посатов І.О., слюсарі- 
ремонтники Бабакін О.Л., Сидоренко А.П., верхолази Демидченко О .П., Кравченко В.В., 
машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М. пронішли навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-иравових актів з загального 
курсу «Охорони праці», інструкції! з охорони праці в обсязі виконуваних робіт но 
професіям, ППАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок  
споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, ППАОП 0.00- 
1.17-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та присгроями», ППАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», 
ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони нраці під час викопаппя робіт па висоті», ППАОП 
0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладания, що працює під 
тиском”.

Протокол №1 від 10.06.2019 р.

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

Па виконання вимог Закону України «Про охорону ираці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом № 06/ОП від 04.06.2019 р. па підприємстві ТОК 
«ЕНЕРГОСПЕЦМ ОНТАЖ  ЛТД» створена комісія з перевірки знань працівників 
питань охорони праці у складі:



-  г  олова комісії_______ -  директор Сокур Є.А.
Члени комісії________ -  головний інженер Сокур А.В..М.

- інженер з охорони праці Белова A.M.

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМ ОНТАЖ  ЛТД» у відповідності до вимог ст. 20 
Закону України «Про охорону праці» наказом № 05/ОП від 03.06.2019 р. створена служба 
охорони праці. Ф ункції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера 
з охорони праці Белову A.M.

Наказом № 08/ОП від 05.06.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено головного інженера Сокура А.В.

Наказом № 12/ОП від 10.06.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-донуску, облік, організацію  
своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів і нристосувань, ведення «Журналу 
обліку і випробувань поясів та пристосувань» призначено головного інженера Сокура 
А.В. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створено комісію.

Наказом № 13/ОП від 11.06.2019 р. відповідальною особою за виконання робіт в діючих 
електроустановках та за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагоігженпю, 
ремонту, технічному обслуговуванню, реконструкції устатковання напругою понад 1000 В 
(електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне 
електрообладнання) з правом видачі наряд-донуску призначено головного енергегнка 
Квасова P .M . (5 група з електробезпеки до і вище 1000 В). До самостійного виконання 
робіт в діючих електроустановках допущені електромонтер з ремонгу та обслуговування 
електроустаткування Гоменюк С.О. та Очкуренко Р.В.

Наказом № 14/ОП від 12.06.2019 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при 
оформленні наряд-донуску, передбачаючого розробку та наступне здійснення комплексу 
заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за нроведення 
газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-донусків призначено головного інженера 
Сокура А.В. Право затвердження наряд-допусків директор поклав на себе. 
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМ ОНТАЖ  ЛТД», наказом № 09/ОП від 06.06.2019р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці;

- Інструкція з охорони праці верхолаза;
- Інструкція з ОН для електрозварника;
- Інструкція з ОП для газорізальника;
- Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;
- Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з ОП машиніста екскаватора одноковщового;
- Інструкція з ОП нри викопапні газонебезпечних робіт;
- Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

Тексти ІН С ТРУ К Ц ІЇ є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
но формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони нраці».
Ведеться В Н У Т Р ІШ Н Я  документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
нідприємстві, затверджений директором підприємства;



- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охороііи праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Ж урнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Ж урнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів

та ін.
Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;

- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажт, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та 
наказу № ОЗ/ОП від 31.05.2019 p., працівники ТОВ “ЕНЕРГОСПЕЦМ ОНТАЖ  ЛТД”, які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: екскаватор 
гусеничний JCB JS360LC - 1 шт., (укладений договір оренди з ТОВ “СТРОЙ Ю А” № 
24.06 від 26.04.2019р., декларація відповідності матеріально-технічної бази вимоіам  
законодавства з питань охорони праці вх. № 80/036-046129 від 19.07.2018р.), випрямлюван 
зварювальний ВД-306М1 -1  шт., кутова шліфувальна машина Makita 9553 NB -  2 шт.. 
перфоратор -  1 шт., шланговий ізолюючий протигаз П1ІІ-1С -  2 шт., лампа ЛБВК -  2 »гг. 
риштування будівельні клино-хомутового типу, 128 м , балони кисень -  З шт., ба.'шни - 
пропан -  З шт., балони аргон -  З шт., балони скраплений газ -  З шт., пальник “Доймет’ 
247 -  2 шт., редуктор балоний БКО-50-4 -  З шт., редуктор балонний БГїО-5-4 -  2 шт. 
редуктор балонний БАО-5-4 -  2 шт., різак газокисневий Р1 -  2 шт., основні га додатков 
електрозахисні засоби для роботи в електроустаповках: ізолюючі иггапги всіх гипів 
ізолюючі кліщі, вказівники напруги, сигналізатори напруги), показник напруги УВП-80 - 
1 шт., діелектричні рукавиці -  2 нари, діелектричні боти -  2 пари, набір інструментів -  : 
компл., набір слюсарного інструменту -  З комнл., газоаналізатор -  1 шт., респіратори -  ї 
шт., монтажні пояса 1ПЛ-К2 -  4 шт., зачіп тросовий -  4 шт., затискач “Ж юмар” -  2 шт. 
“Скіф” -  2 шт., карабін сталевий “Renger” -  4 шт., несучий і страхуваіп>ний канат -  2 шт. 
стрем’я -  4 шт., страхувальна петля “Прусик” -  2 шт., каски захисні “Універсал’ 
будівельні -  З шт., набір слюсарного інструменту -  З комплекти, каски будівельні, иц» гкі 
захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боті 
шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисіт  
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобії 
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковапня та обладнання для верхолазних т: 
висотних робіт пройшло випробування статичним та дінамічним наватаж ення^  
комісією підприємства: пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт №1 від 21.06.2019р., риштуванн! 
будівельні клино-хомутового типу, акт № 2 від 21.06.2019р., страхувальні засоби акт № . 
від 21.06.2019р.

Укладено договір поставки ГП №340 від 23.01.2018 р. промислових газів в балона? 
ремонт балонів, укладений із ПрАТ «ЛІПДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (Дозвіл Держпран



№20.17.30, чинний до 14.09.2022 p.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
№1018.17.12, чинний до 05.09.2022 p.).

Укладено договір поставки газів № 2019-19257 від 26.04.2019р., укладений із ТОВ 
“ДНІПРОРЕГІОНГАЗ” (Дозвіл Держпраці № 0417.19.12. чинний до 26.04.2024р.)

У відновідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахиспих 
засобів», основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках 
(ізолюючі штанги, вказівники напруги, засоби з діелектричної гуми, сигналізатори 
напруги, інструмент з ізольованими рукоятками тощо) пройшли випробування 
підвишепою напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і 
захисту від нерепанруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж  
«Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП 
«Днінростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016 p., чинне до 08.07.2019 p.), та допущені 
до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. -  протоколи від 25.06.2019 р.
засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення 
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону нраці».
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезнеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки».
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і 
від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 
лютого 2018 р. №48).
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з нідвишеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахиспих засобів.
НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт.
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним  
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення нро службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів, що діють на нідириемстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
нраці працівників.
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.
НПАОП 45.2-7.02-12 “Охорона нраці і промислова безпека у будівництві” (ДБН А.3.2-2- 
2009)
НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони нраці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском”
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оспащенний; інформаційними 
стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного



захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінетл охорони праці 
підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, 
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних 
договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях 
структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від ннх тощо. Є в наявністі 
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-нравові акти з охорони 
праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. 
Наказом № 17 від 24.06.2019 року інженера з охорони праці Белову A.M. призначено 
відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. 
Ж урнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 18 від 24.06.2019 
року інженера з охорони праці Белову A.M. призначено відповідальною особою за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з охорони праці. 
навчально-методичного забезпечення.

(підіУис)

о б  2019 р.

Сокур Є.А.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держнраці ^2:f 19 р.

№ / ‘Р  ^
П рим ітки: 1. Ф ізи ч н а  о с о б ^ ^  п ід п р и єм ец ь  св о їм  п ід п и со м  н адає з г о д у  на о б р о б к у  п ер со н а л ь н и х  д а н и х  

з м ет о ю  за б езп еч ен н я  ви конання  ви м ог П ор я дк у
ви дач і д о зв о л ів  на ви конання  р о б іт  п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и  та на ек сп л у а т а ц ію  
(за с т о с у в а н н я ) м аш и н , м ех а н ізм ів , устатк ов ан н я  п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и .

2 . Р еєст р а ц ій н и й  н о м ер  о б л ік о в о ї картки платника п одат к ів  не зазн ач ається  ф ізи ч н и м и  
о с о б а м и , які ч ер ез  с в о ї р ел іг ій н і п ер ек он ан н я  в ід м ов л я ю ть ся  в ід  й ого  прийняття та  
п о в ід о м и л и  п р о  ц е в ід п о в ід н о м у  о р га н у  д е р ж а в н о ї п о д а т к о в о ї с л у ж б и  і м аю ть в ід м ітк у  в 
п а с п о р т і.” .
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