
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОММОНТАЖ-РЕКОНСТРУКІПЯ»

місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Сухий Острів,
будинок 57, код ЄДРПОУ -  20237655,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Подорванов Юрій Володимирович, тел. (067) 565 66 26, info@pmr.com.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________________ 23 червня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,__________________________ Подорванов Юрій Володимирович___________________________
(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.
- Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

На підприємстві працюють 7 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи.______________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-побутове приміщення розташоване за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вул. Сухий Острів, буд. 57. Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується 
на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №72 від 21.12.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства,
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справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку підприємства, 
своєчасне обслуговування та проведення планово-попереджувальних ремонтів 
електрообладнання призначено енергетика Крижановського С.О.
Наказом №57 від 15.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт на висоті з 
правом видачі наряд-допусків призначено виконроба Беркатюка А.М., на час його відсутності -  
начальника дільниці Новосьолова С.О.
Наказом №57 від 15.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне переміщення вантажів 
вантажопідіймальними кранами призначено виконроба Беркатюка А.М., на час його відсутності
-  начальника дільниці Новосьолова С.О.
Наказом №57 від 15.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне проведення зварювальних 
робіт призначено виконроба Беркатюка А.М.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
наказом №2 від 02.01.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі: Голова комісії-директор Подорванов Ю.В. Члени комісії -  інспектор з охорони 
праці Нечипоренко О.Л., енергетик Крижановський С.О., начальник дільниці Новосьолов С.О. -  
пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Подорванов Ю.В. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці. Протокол №151/4.6/2018 від 09.07.2018 р. Посвідчення №09470.
Інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно - 
правових актів з охорони праці. Протокол №276 від 21.05.2020 р. Посвідчення №116 571. 
Енергетик Крижановський С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці. Протокол №887 від 17.07.2019 р. Посвідчення №107810.
Виконавець робіт Беркатюк А.М. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці. Протокол №276 від 21.05.2020 р. Посвідчення №116570.
Начальник дільниці Новосьолов С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
з охорони праці. Протокол №288 від 11.04.2018 р. Посвідчення №092173.
Директор Подорванов Ю.В. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №1312 від 15.10.2019 
р. Посвідчення №110869.
Інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
№275 від 21.05.2020 р. Посвідчення №116560.
Енергетик Крижановський С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №277 від 29.03.2018 
р. Посвідчення №082622.
Виконавець робіт Беркатюк А.М. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №275 від
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21.05.2020 р. Посвідчення №116559.
Начальник дільниці Новосьолов С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку
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знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №1312 від
15.10.2019 р. Посвідчення №110870.
Директор Подорванов Ю.В., енергетик Крижановський С.О. пройшли навчання в ДП ДНКК 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол 
№1330 від 16.10.2019 р. Посвідчення №110964, №110966.
Інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №894 від 10.08.2018 р. 
Посвідчення №095822.
Виконавець робіт Беркатюк А.М., начальник дільниці Новосьолов С.О. пройшли навчання в ДП 
ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Протокол №171 від 06.03.2019 р. Посвідчення №103089, №103096.
Директор Подорванов Ю.В. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про 
охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила 
пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол від 07.03.2018 р. Посвідчення 
№091408.
Інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавства про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол від
17.09.2018 р. Посвідчення №097227.
Начальник дільниці Новосьолов С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавства про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол від
06.04.2018 р. Посвідчення №092011.
Енергетик Крижановський С.О. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про 
охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила 
пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол від 13.11.2019 р. Посвідчення 
№112223.
Виконавець робіт Беркатюк А.М. пройшов навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства 
про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила 
пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Протокол від 06.04.2018 р. Посвідчення 
№092012.
Директор Подорванов Ю.В. - ДП ДНКК «Моноліт» згідно питань пожежної безпеки. Протокол 
№372 від 02.05.2018 р. Посвідчення №03069817.
Начальник дільниці Новосьолов С.О. - ДП ДНКК «Моноліт» згідно питань пожежної безпеки. 
Протокол №370 від 02.05.2018 р. Посвідчення №03069804.
Інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л. - ДП ДНКК «Моноліт» згідно питань пожежної 
безпеки. Протокол №1530 від 04.12.2019 р. Посвідчення №112563.
Енергетик Крижановський С.О., виконроб Беркатюк А.М. - ДП ДНКК «Моноліт» згідно питань 
пожежної безпеки. Протокол №523 від 25.05.2018 р. Посвідчення №03069299, №03069297. 
Директор Подорванов Ю.В., інспектор з охорони праці Нечипоренко О.Л., начальник дільниці 
Новосьолов С.О., виконавець робіт Беркатюк А.М., енергетик Крижановський С.О. пройшли 
навчання в ДП ДНКК «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.



Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)». Витяг з протоколу №164 від
05.03.2019 р.__________________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №22 від 02.10.2013 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці 
на підприємстві покладаються на інспектора з охорони праці Нечипоренко О.Л.______________

наявністю служби охорони праці,

Електрозварник Паничевний І.І. -  ДП «ДНКК «Моноліт» за професією -  електрозварник. 
Посвідчення №103158 від 05.03.2019 р.
Електрозварник Паничевний І.І. -  ДП «ДНКК «Моноліт» згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол №3 від
05.03.2020 р.
Електрозварник Паничевний І.І. пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно питань охорони праці, пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». Протокол №5 від 25.03.2020 р.
Електрозварник Паничевний І.І. пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно питань електробезпеки (ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ), 3 група з електробезпеки до 1000 В. 
Протокол №5 від 25.03.2020 р.
Бетоняр Швидич О.А. -  ДП «ДНКК «Моноліт» за професією -  бетоняр 4 розряду. Посвідчення 
№099763 від 21.11.2018 р.
Бетоняр Швидич О.А. пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
питань охорони праці, пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних 
робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Протокол №5 від 29.08.2019 р.
Бетоняр Огнивенко Є.В. -  ДП «ДНКК «Моноліт» за професією -  бетоняр 4 розряду. 
Посвідчення №099766 від 21.11.2018 р.
Бетоняр Огнивенко Є.В. пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
питань охорони праці, пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних 
робіт, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Протокол №5 від 29.08.2019 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №32 від
30.05.2019 р. затверджено та введено в дію:

• Положення про службу охорони праці.
• Положення з питань навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві.
• Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці.
• Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №32 від 30.05.2019 р. 
затверджено та введено в дію:

• Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
• Журнал протоколів перевірки знань.
• Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
• Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
• Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
• Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
• Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, виконавця робіт, 
інспектора з охорони праці, начальника дільниці, енергетика. Наказом №13 від 03.04.2018 р. 
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: Програма вступного
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інструктажу з охорони праці, інструкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП для осіб, 
відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, інструкція з 
ОП для осіб, які здійснюють нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті на риштуваннях та 
підмостях, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті, інструкція з ОП для стропальника, 
інструкція з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій, іІнструкція з ОП для 
бетоняра, інструкція з ОП для арматурника, інструкція з ОП для електрозварника ручного 
зварювання, інструкція з ОП при виконанні робіт з ручним інструментом, інструкція з ОП при 
виконанні робіт з пневматичним інструментом, інструкція з ОП при монтажі та демонтажі 
металевих риштувань, інструкція з ОП при виконанні демонтажу будівель, інструкція з ОП при 
діях персоналу підприємства у разі виникнення аварійної ситуації (аварій). Тексти інструкцій є 
стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»._____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з 
експлуатації
тощо).__________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне 
обладнання: риштування пересувні збірно-розбірні (вишка) Атлант (1,6х0,8, висотою до 6 м) 
(ТУ У В.2.8-28.1-35976174-004:2016, сертифікат ЦА 1.066.0031905-16), 2018 р. в., Україна, 
полуавтомат зварювальний ПДУ-2,5-У3-380В «Темп», 2018 р. в., Україна, випрямляч дуговий 
інверторний «ВДИ-280 Профи», 2019 р. в., Україна, драбини металеві, №1026. №1027, №1028, 
пояс запобіжний з наплічними та ножними лямками 2ПЛ2, зав. №005162, 2008 р. в., Україна, 
пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 3ПЛ -К, зав. №001847, 2008 
р. в., Україна, пояс запобіжний безлямковий ПБ-1-М, зав. №016418, 2016 р. в., Україна, пояс 
запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К, зав. №009458, 2011 р. в., 
Україна, строп стрічковий СС, зав. №005088, 2016 р. в., Україна, риштування будівельні, набір 
слюсарно-будівельного інструменту. Обладнання, яке використовується при виконанні робіт на 
висоті (пояса, риштування) пройшли випробування статичним навантаженням у відповідності 
до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 -  акт №1 від 01.06.2020 р.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення 
про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» (наказ №32 від 30.05.2019 р.), працівники ТОВ ВКП 
«ПРОММОНТАЖ-РЕКОНСТРУКПІЯ». які виконують роботи з підвищеною небезпекою 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. ЗІЗ, що 
використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації
виробників.___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 30 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість 
нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про 
охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
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засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань 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 роз
робку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівни
ків».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльна гп) 
медичні огляди. Заключний акт за результатами попереднього (періодичного) медичного огляду 
працівників ТОВ ВКП «ПРОММОНТАЖ-РЕКОНСТРУКЦІЯ». виданий КЗ «Дніпропетровсь
кий центр первинної медико-санітарної допомоги №4» від 29.11.2019 р. Працівники медичний 
огляд пройшли, допускаються до роботи, наступний медичний огляд -  не пізніше 29.11.2020 р.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВВКП «ПРОММОНТАЖ- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ» (нова редакція) (затвердженого загальними зборами учасників протоколом 
№1 від 20.05.2008 р.. та зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ра
ди Дніпропетровської області від 05.06.2008 р.). Ліцензії Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України №28-JI від 16.05.2018 р. та Дозволу Головного Управління Держпраці у Дніп
ропетровській області №0349.16.12 від 06.04.2016 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні пт^за, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних 
робіт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робітпідвищеної небезпеки. _____________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «& » 2020 р. № /< 2

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.

24.06.2020

Ю.В. Подорванов
(ін іц іали  т а  прізвищ е)

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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