
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ________
«БАЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52032, Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, селище міського типу Обухівка, вулиця
Зарічна, будинок 25. квартира 2. код СДРГІОУ 38528093.__________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - підприємства Вакалюк Ігор Васильович. (050) 421-39-86.________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________________ balovkagbi@ ukr.net__________________________________________
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;

_____ Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н, с.Партизанське, вул.Леніна.25і__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________ На території України відповідно укладених договорів____________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди____________________________________________
ПрАТ «СТРАХОВА КОМ ПАНІЯ «САЛАМАНДРА». 15.01.2021 р.. договір № 0212.0000582 від
15.01.2020 року______________________________ ____________________________________________ _ _ _ _

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.03.2020р.___________ _____
(дата проведення аудиту)

Я. Вакалюк Ігор Васильович__________________________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки^
роботи, що виконують на висоті понад 1.3 метра;_____________________________________________ _
роботи в колодязях;_______________ ____________________________
роботи верхолазні;________________ ___________________________ _______________________ ________
зварювальні роботи;
газополум’яні роботи;_________________________________________________________________________
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан бутан.
вуглекислота);_________________________________________________________________________________
посудини що працюють нід тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива.____________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Вантажопідіймальні крани і машини;__________________________________________________________
- кран автомобільний типу КС-4562, 20т.. заводський № 72451. 1990р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний .10т.. заводський № 7007. 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний .10т.. заводський № 7008, 1975р. виготовлення СРСР;
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- кран мостовий електричний двобалочний, 15т., заводський № 6437, 19735р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний ,15т,. заводський №  6567, 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний ,15т.. заводський № 6439, 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний, 15т., заводський № 6566, 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний, 15т.. заводський № 6471, 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний, 15т., заводський № 6451. 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 15т.. заводський № 7341. 1976р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 15т.. заводський № 6470. 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний ,15т.. заводський № 7339. 1976р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 15т.. заводський № 6450. 1975р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 16т.. заводський № 14693. 1982р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 15т.. заводський № 14005. 1982р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний, 10т.. заводський № 14702. 1982р. виготовлення СРСР;
- кран мостовий електричний двобалочний. 10т.. заводський № 14703. 1982р. виготовлення СРСР;
- кран підвісний електричний однобалковий. 3.2т.. заводський № 3. 1999р. виготовлення СРСР;
- кран консольно поворотний електричний. 1т. заводський № 4. 1980р. виготовлення СРСР;
- (кисень газоподібний -  24 од., пропан-бутан -  14 од., вуглекислота -  2 од., країна виробник 

Україна)._______________________________ ____________________________________ _
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 

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

кількість робочих місць 52. у тому числі 7 на яких існує підвищений ризик виникненні травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративно-побутова будівля, цехи, виробничий об’єкт знаходяться за адресаю____________
Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, селище Партизанське, вулиця Ленина, будинок 25 і

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
цехів -5 (арматурний, формувальний, бетонно-змішувальний, ремонтно- механічний.____________
автотранспортний.) дільниць -4 (технічна, енергетична, комерційна, залізнична)_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Директор Вакалюк Ігор Васильович, пройшов перевірку знань «загальний курс з охорони праці» 
комісією, що створена на підставі наказу від 07.11.2019р. №2008р. ГУ Держпраці у Запорізькій 
області (протокол від06.03.2020 р. №72. На підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці (наказ від 07.04.2020р. №3-ОІІ). Голова комісії -  директор підприємства 
Вакалюк Ігор Васильович, заступник голови комісії -  директор технічний Дубовик Михайло 
Миколайович, пройшов перевірку знань (протокол від 26.03.2020р. №150/3). та члени комісії: - 
начальник відділу охорони праці Вихристюк Сергій Вячеславович, пройшов перевірку знань від 
(протокол від 06.03.2020р. №72) голова профспілкової організації Письменна Олена Йосипівна
пройшла перевірку знань (проокол від 02.04.2019р. №111)_____ _________________________
Директор Вакалюк І.В.. директор технічний Дубовик М.М.. головний енергетик Письменний Л.В, 
начальник відділу охорони праці Вихристюк Сергій Вячеславович пройшли навчання в ТОВ 
«Обласний навчальний центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області згідно Правил охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних
заводів НПАОП 26.6-1.02-00 (протокол від 01.07.2020 р.№ 160)_________________________________
Пройшли перевірку знань з електробезпеки ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ГІРОФІ-ЛАЙН» 
Директор Вакалюк Ігор Васильович, директор технічний Дубовик Михайло Миколайович, 
пройшов перевірку знань (протокол від 28.03.2019р. №106. ІУгр. до 1000В). начальник відділу 
охорони праці Вихристюк Сергій Вячеславович в ТОВ «Обласний навчальний центр РЕГІОН 
БУД» (протокол від 03.03.2020р. №72. ІУгр. до і вище 1000В) з Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил експлуатації електрозахисних засобів



НПАОП 40.1-1.07-01, Правил безпечної експлуатації електроустановок. Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.01-97. Відповідальний за 
електрогосподарство головний енергетик Письменний Л.В. (наказ від 08.04.2020р. №9-ОП,
(протокол від 09.07.2020р., ІУгр. до 1000В).__________________________________________________
Директор Вакалюк І.В.. директор технічний Дубовик М.М. (протокол від 30.06.2020 р.№154/2), 
начальник відділу охорони прані Вихристюк Сергій Вячеславович (протокол від 03.03.2020 
р.№60) пройшли навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань 
в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області згідно Правил охорони прані під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18._____________________ ________________
Директор Вакалюк І.В.. директор технічний Дубовик М .М .(нротокол від 02.07.2020 р.№163/2). 
головний енергетик Письменний Л.В, (протокол .від 17.06.2020р. № 128), начальник відділу 
охорони праці Вихристюк Сергій Вячеславович (протокол від 03.03.2020 р.№59) пройшли 
навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр РЕГІОН р. № БУД» та перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Запорізькій області згідно Правил охорони прані при виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07
Директор Вакалюк І.В., директор технічний Дубовик М.М.. головний енергетик Письменний 
Л.В.(протокол від 02.07.2020 р.№ 161/2). начальник відділу охорони праці Вихристюк Сергій 
Вячеславович (протокол від 16.06.2020 р. №126) пройшли навчання в ТОВ «Обласний навчальний 
центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області згідно
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.______
Директор Вакалюк І.В., технічний директор Дубовик М.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-
курсовий комбінат ПРОФІ-ЛАЙН» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у__________________
Дніпропетровській області згідно Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15
(протокол від 04.04.2019№ 116), начальник відділу охорони прані Вихристюк Сергій____________
Вячеславович в ТОВ «Обласний навчальний центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Запорізькій області згідно Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-
1.76-15 (протокол від 03.03.2020 №61); головний енергетик Письменний Л.В в ТОВ СП_________
«Товариство Технічного Нагляду ДІЕКС» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15
(протокол від 06.06.2018№ 35-18Д)_______ _________________________________________________
Директор Вакалюк І.В.. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ-ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 25.03.2019 
№98); технічний директор Дубовик М.М. -  пройшов навчання в ТОВ «Обласний навчальний 
центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол 
від 15.06.2020 №123); начальник відділу охорони праці Вихристюк Сергій Вячеславович пройшов 
навчання в ТОВ «Обласний навчальний центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол від 04.03.2020 р.№63) згідно Правил охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного ______
о/бладнання НПАОП 0.00-1.80-18. ______________________ _________________________
Директор Вакалюк І.В., технічний директор Дубовик М.М.. головний механік Латиш О.М. 
(протокол від 25.06.2020 р.№ 144). начальник відділу охорони праці Вихристюк Сергій 
Вячеславович (протокол від 10.03.2020р. №79) пройшли навчання в ТОВ «Обласний навчальний 
центр РЕГІОН БУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області згідно
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт Н1ІАОГІ 0.00-1.75-15.__________
Розроблена документація системи управління охороною праці: накази нро призначення
відповідальних осіб:_____________________ _______________________________________________________
Про призначення відповідальної особи за технічний справний стан і безпечну експлуатацію 
електроінструменту наказ від 08.04.2020 р.№8-ОІ1;
Про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт на висоті, за облік, 
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань



наказ від 16.04.2020 р. 16-ОГІ
Про призначення відповідальної особи для нагляду за технічним станом та експлуатацією 
посудин, що працюють під тиском головного енергетика Письменного JI.B. наказ від 09.04.2020 р.
№ 14-ОП________________________________________________________________________________________
Про призначення відповідальної особи за нагляд та утримання і безпечну експлуатацію вантажно- 
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання наказ від 08.04.2020 р.
№Ю-ОП________________________________________________________________________________________
Про призначення відповідальної особи за порядок організацій й проведення зварювальних та
інших вогневих робіт наказ від 09.04.2020 р. №15-011___________________________________________
На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними_____________

працівниками, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів 
з питань охорони прані. Відповідно до вимог Порядку проведення медоглядів працівникам 
певних категорій затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246 на підприємстві
організовано проведення медоглядів. Медогляди працівникам проводяться в Центральній________
районній лікарні Дніпровського району. За результатами медогляду оформлюється заключний
акт. __________________________________________________________________________________
На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджено 
Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442) проведено атестацію робочих місць в липні 2020 році. 
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до 
складу яких входять: гардеробні, душові, вмивальники, туалети, кімнати відпочинку і прийому їжі
тощо.________ ___________________________________________________________________________________

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

Наказом но підприємству від 07.04.2020 № 1-ОП створена служба з охорони праці. Виконання 
функцій служби охорони праці покладені на начальника відділу охорони праці. Вихристюк С.В.. 
який пройшов перевірку знань загального курсу з охорони праці комісією, що створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 №2008 (витяг з . 
протоколу від 06.03.2020 №72).________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме: машиніст крана Дудник 
Костянтин Віталійович (посвідчення №02328-11). машиніст крана Лісковський Федір Васильович 
(посвідчення №02330-11). машиніст крана Ламза Ольга Анатоліївна (посвідчення №097119-11). 
слюсар-ремонтник Тараник Олександр Іванович, слюсар-рсмонтник Горжій Вадим Анатолійович, 
електрогазозварник Дудка Сергій Олексійович (протокол від 23.11.2016 №1182. свідоцтво 
№112146). електрогазозварник Свічевський Віталій М ихайлович (протокол від 23.11.2016 р. 
№1182. свідоцтво № 079568). електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Старичонок Олександр Порфирійович. Куталов Василь Іванович (протокол від 03.07.2020 р.) 
пройшли навчання за професією, мають кваліфікаційні посвідчення, видані ТОВ УК «1ІРОФІ 
ЛАЙН»; працівники пройшли перевірку знань з питань хорони праці та електробезпеки в комісії 
підприємства та допущені в якості електротехнологічного персоналу до роботи в 
електроустановках до 1000 В і мають 111 групу з електробезпеки. Працівники підприємства 
проходять навчання, перевірку знань, вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові 
інструктажі з питань охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані у ГОВ «БЗ ЗЬК», з
реєстрацією у наступних журналах:_________________________________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;_________________________________________
Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.___________________
На підприємстві відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони прані»



НГІАОП 0.00-4.15-98 розроблений та затверджений «Перелік інструкцій з охорони праці».
Розроблені інструкції з охорони праці, за професіями та видами робіт, у тому числі і інструкція з 
охорони ішаці для машиніста крана №5, інструкція з охорони праці для електрогазозварника №6, 
інструкція з охорони праці щодо надання долікарської допомоги №3. інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт на висоті №61, інструкція з охорони нраці для монтажника сантехнічного 
устаткування №17, інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника №33, інструкція з охорони 
праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування №16, інструкція з 
охорони нраці при виконанні робіт в колодязях №59. інструкція з охорони праці при зберіганні та 
транспортуванні балонів зі стиснутим газом № 49 (затверджені наказом директора від 04.05.2020р. 
■№20-ОП) зареєстровані у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці та видані керівникам 
цехів, дільниць, відділів з реєстрацією у Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на
підприємстві.___________________________________________________ ________________________________

На підприємстві розроблено та затверджено наступні документи з охорони праці:____________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (введено
в дію наказом ТОВ «БЗ ЗБК» від 07.04.2020 р. №4-011:_________________________________________
-Положення про службу охорони нраці ( введено в дію наказом ТОВ «БЗ ЗБК» від 07.04.2020 р . 
№1-ОГІ:
-Положення нро систему управління охороною праці (СУОЩ , (введено в дію наказом ТОВ «БЗ 
ЗБК» від 07.04.2020 р о к у  №4/1-ОП_____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з експлуатації) на вантажопідіймальні 
крани. Відповідно до вимог Порядку проведення огляду ЧТО, ПТО, випробування та експертного 
обстеження ( технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
та Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 експертами ТОВ «Ресурс-Діагностика» 
(дозвіл №243.13.30 до 01.03.2023 p.). проведено експерте обстеження та повний технічний огляд в - 
2019 році і черговий технічний огляд в травні 2020 року. Газополум’яне устаткування: редуктори 
кисневі, пропанові, рукава кисневі, різаки, випробування якого проведено від 12.02.2020 №18 
згідно графіку затвердженого на підприємстві. При виконання робіт на висоті використовується 
драбина металева інв.№1, 2019 року виготовлення (Україна, остання дата випробування
25.07.2019 р.) Пояси запобіжні ГІБ1-Г11, №006231. №000175. дата виготовлення 2019 p.. Україна, 
в процесі експлуатації проходять періодичні випробування, остання дата випробування
06.02.2020 р. протокол №06/02-05 електротехнічна лабораторія ТОВ «Портал -1 (свідоцтво нро 
атестацію № ПЧ06-2/391-2019 від 06.05.2019р.)._________________________________________________

експлуатаційної документації,

Забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальними взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту здійснюється у відповідності до НІ1А01І 0.00-7.17-18 
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці. На підприємстві на кожного працівника заведені 
особисті картки 313. 313 використовуються за призначенням, зберігаються у технічно-справному 
стані з проведенням випробування та обслуговування відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників. _______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова, матеріально-технічна база ТОВ «БЗ ЗБК» відповідає вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне 
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному 
обсязі. Наказом від 13.07.2020 р. №12/ОГ1 по підприємству затверджений перелік діючих 
законодавчих т а нормативно-правових актів з питань охорони нраці та промислової безпеки.
який включає, зокрема:________________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»: __________________________________________________________



Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою
КМУ від 26.10.2011 р .№  1107:_____________ ____________________________________________________
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений
Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687: _______ _________________ _______ ________ ________
Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 30.01.2013 р. №62: 
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою 
КМУ від 25.11.2009 р. № 1262:_____________________________
ППАОП 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 роботодавцем нормативних актів з 
охорони прані, 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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»: 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»:_________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»:_________________
НПАОІІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів»: ГІУЕ «Правила улаштування____________
електроустановок»._________________________________ _________________________________________
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства____________ _

Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний куток з 
охорони праці, метою якого є проведення організаційної та методичної роботи з навчання 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій. 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений

? охорони праці, наглядними матеріалами тощо. 
бази навчально-методичного забезпечення)

І.В. Вакалюк 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Ж  7 2 0 ^ >р. N  0 * ^ 7 -  ______

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.".

рт Ж 'С?/-? -  Ж '-А еЬ Л ї)


