
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“ГЕРЦ-ДНІПРО” ,_____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49107, м. Дніпро, вул. Наримська, 33/35; ЄДРПОУ 39343466; Директор Бондаренко Дмитро
Євгенійович;_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел. 099-292-40-06, ОегсРперг@і.иа;____________________________________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На об’єктах замовника згідно укладених договорів на теріторії України___________________________
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_________________________________

найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно Постанви КМУ №1788 від 16.08.2002 р. зі змінами №75 від 11.02.2016 р.
страхування не проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки____________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 14.07.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Бондаренко Дмитро Євгенійович_____________________________________________________________
(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;
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій;
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; 
Зварювальні роботи;
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Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;

(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

126 робочих місць,___________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

9 робочих місць з підвищеним ризиком винекнення травм,_______________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою: 49107, м. Дніпро, вул. Наримська, 33/35,_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

цех за адресою: 49035, м. Дніпро, вул. Черкаська, 14.___________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Витяг з протоколу № 45-19 від 30.05.2019 р. з перевірки знання Законодавчих актів з охорони 

праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку (загальний курс з ОП) у директора Бондаренко Дмитра Євгенійовича і головного 
інженера Токар Євгена Анатолійовича, які пройшли навчання у ДЦ «Придніпровський ЕТЦ», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпратті у Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 189 від 29.05.2019 р. з перевірки знання Законодавчих актів з охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку (загальний курс з ОП) у головного енергетика Віцкаль Івана Івановича, який 
пройшов навчання у ТОВ «УКК «Профі Лайн», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 457 від 17.04.2019 р. з перевірки знання «Правил пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навачання з питань пожежної безпеки посадових 
осіб підприємств, установ та організацій у головного інженера Токар Євгена Анатолійовича та 
головного енергетика Віцкаль Івана Івановича, які пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 884 від 22.07.2019 р. з перевірки знання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання у головного енергетика Віцкаль Івана Івановича, який пройшов навчання у 
ТОВ «УК «Дніпробуд, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 164 від 11.05.2019 р. з перевірки знання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопі діймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання у головного інженера Токар Євгена Анатолійовича, який пройшов навчання 
у ТОВ «УКК «Профі Лайн, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 196 від 03.06.2019 р. з перевірки знання НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском у головного інженера Токар 
Євгена Анатолійовича та головного енергетика Віцкаль Івана Івановича, які пройшли навчання у



ТОВ «УКК «Профі Лайн, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 183 від 24.05.2019 р. з перевірки знання НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті у головного інженера Токар Євгена Анатолійовича 
та головного енергетика Віцкаль Івана Івановича, які пройшли навчання у ТОВ «УКК «Профі Лайн, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 07-081-2020 від 24.07.2020 р. з перевірки знання НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 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 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання 
металів, НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві (ДБН) у головного інженера Токар Євгена Анатолійовича і технічного директора 
Бредуна Олександра Борисовича, які пройшли навчання у ТОВ «КЦ «Практика, перевірка знань 
комісією Управління Держпраці у Житомирській області;

Витяг з протоколу № 982 від 16.08.2019 р. з перевірки знання Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила пожежної безпеки з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки до і понад 
1000В (інспектуючі особи) у технічного директора Бредуна Олександра Борисовича я інженера РЗА 
Чернишова Олега Євгеновича (наступна перевірка знань -  16.08.2020 р.), які пройшли навчання у 
ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 194 від 21.02.2020 р. з перевірки знання Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила пожежної безпеки з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки до і понад 
1000В (інспектуючі особи) у головного інженера Токар Євгена Анатолійовича (наступна перевірка 
знань -  21.02.2021 р.), який пройшов навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

Витяг з протоколу № 777 від 26.06.2020 р. з перевірки знання Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила пожежної безпеки з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки до і понад 
1000В (інспектуючі особи) у головного енергетика Віцкаль Івана Івановича (наступна перевірка 
знань -  26.06.2020 р.), який пройшов навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

Накази, що діють на підприємстві:
1) Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому у ТОВ «Герц-

Дніпро» директор Бондаренко Дмитро Євгенович; № 1 ОП від 03.08.2020 р.
2) Про введення в дію переглянутих інструкцій з охорони праці; № 2 ОП від 08.02.2019 р.
3) Про призначення ПДК з перевірки ОП; № 3 ОП від 11.02.2019 р.
4) Про затвердження СУОТ; № 4 ОП від 12.02.19 р.
5) Про затвердження Положень з охорони праці; № 5 ОП від 12.02.19 р. а саме:

- Положення Системи управління охороною праці ТОВ « Герц-Дніпро».
- Положення Про службу охорони праці ТОВ « Герц-Дніпро».
- Положення Про розборку інструкцій з охорони праці ТОВ « Герц-Дніпро».
- Положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці ТОВ « Герц-Дніпро».
- Тематичність План і програма навчання з питань охорони праці ТОВ « Герц- 

Дніпро».



- Положення Про організацію і порядок проведення робіт з підвищеною небезпекою 
за нарядами-допусками ТОВ « Герц-Дніпро».

6) Про призначення головного енергетика Віцкаль Івана Івановича відповідальним за 
електрогосподарство підприємство, а також за виконання робіт понад 1000В; № 6 ОП 
від 12.02.19 р.

7) Про призначення головного інженера Токар Євгена Анатолійовича відповідальним за 
безпечне виконання робіт, щор виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників; № 7 ОП від 15.02.19 р

8) Відповідальної особи за видачу та справний стан ручного електроінструменту; № 9 ОП 
від 18.02.19 р

9) Про призначення головного інженера Токар Євгена Анатолійовича відповідальним за 
пожежну безпеку підприємства; № 10 ОП від 22.02.19 р

10) Про навчання робітників з ОП; № 12 ОП від 26.02.19 р
11) Про призначення головного інженера Токар Євгена Анатолійовича відповідальним за 

безпечне проведення робіт, № 15 ОП від 27.07.2020 р., а саме:
- газонебезпечних робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 

камерах, колекторах, замкнутому просторі;
- земляних робіт;
- зварювальних робіт (РДЕ);
- будівельних робіт із зведення, монтажу і демонтажу будівель та споруд, зміцнення 

аварійних частин;
12) Про призначення осіб, що мають право видавати наряди- допуски; № 13 ОП від 

26.02.19 р
13) Про призначення головного інженера Токар Євгена Анатолійовича відповідальним за 

_________ виконання робіт на висоті понад 1,3 метри; № 14 ОП від 28.02.19 р_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» функції служби охорони праці в 

ТОВ «Герц-Дніпро» виконує директор Бондаренко Дмитро Євгенійович згідно з Наказом №1-ОП від 
03.08.2020р., який має відповідну підготовку та керується в своїй роботі посадовою інструкцією та. 
«Положенням про службу охорони праці», яке затверджено Наказом № 5 ОП від 12.02.19 р. та 
розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Також 
Наказом № № 5 ОП від 12.02.19 р. затверджено «Положення про систему управління охороною 
праці».________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 

інструктажів здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питпнь охорони праці» затвердженого наказом № № 5 ОП від 12.02.19 р. Проходження 
вступного, первинного, повторного інструктажу фіксуються у журналі реєстрації інструктажів, де 
зазначено дата, номер інструкції, за якими проводився інструктаж та підписи.

Інструкції, що діють на піприємстві:
1) Інструкція ВІ № 01 вступного інструктажу з питань охорони праці.
2) Інструкція ОП № 02 з охорони праці для всіх працюючих на підприємстві.
3) Інструкція ОП №03 з надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних

випадках.
4) Інструкція ОП № 04 про заходи пожежної безпеки для всіх працівників
5) Інструкція ОП № 05 з охорони праці для пусконалагоджувальника електрообладнання.
6) Інструкція ОП№ 06 з охорони праці під час виконання робіт бензогенератора;



7) Інструкція ОП № 07 з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування;

8) Інструкція ОП № 08 з охорони праці при монтажі розподільних пристроїв, щітів,
електричних машин, трансформаторів;

9) Інструкція ОП № 09 з охорони праці по випробуванню приставних дробин;
10) Інструкція ОП №10 з охорони праці при експлуатації електроінструменту і машин 

ручних, електричних;
11) Інструкція ОП №11 з охорони праці- основі електробезпеки;
12) Інструкція ОП №12 з охорони для стропальників;
13) Інструкція ОП №13 з охорони праці під час монтажу трансформаторних підстанцій;
14) Інструкція ПБ №14 загальна Інструкція з пожежної безпеки;
15) Інструкція ПБ №15 з пожежної безпеки у приміщенні електрощитової;
16) Інструкція ОП №16 з охорони праці для електрогазозварника;
17) Інструкція ОП №17 з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом і 

переносними світильниками;
18) Інструкція ОП №18 з охорони праці під час монтажу електричних силових і 

освітлювальних мереж;
19) Інструкція ОП №19 з охорони праці при роботі на висоті;
20) Інструкція ОП №20 з охорони праці при експлуатації електроустановок.

Журнали :
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ « Герц-Дніпро» від 
14.01.2019 р.
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ « Герц- Дніпро» від 
16.01.2015 р.
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«Герц-Дніпро» від 16.05.2019 р.

Працівники, що залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою пройшли 
відповідне до видів робіт навчання в спеціалізованих учбових центрах з дотриманням усіх вимог, а 
саме:
електрогазозварник Куцак Д.О. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії 
«Електрогазозварник» з присвоєнням 5го кваліфікаційного розряду у ТОВ «УК»Дніпробуд» (витяг з 
протоколу № 1504 від 22.01.19р.);
стропальник Коваль Ю.В. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії «Стропальник» з 
присвоєнням 3го кваліфікаційного розряду у ТОВ «УКК Профі Лайн (витяг з протоколу № 319-П від
26.09.2019 р.);
працівники підприємства Зарубін О.О. і Куцак Д.О. пройшли перевірку знання, уміння і навичок з 
професії «Монтажник залізобетонних конструкцій» з правом демонтажу з присвоєнням 3го 
кваліфікаційного розряду у ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» (витяг з протоколу № 367 від
23.08.2019 р.)
стропальник Оглобін О.В. пройшов перевірку знання, уміння і навичок з професії «Стропальник» з 
присвоєнням 3го кваліфікаційного розряду у ТОВ «УК»Дніпробуд» (витяг з протоколу № 127 від
07.02.2020 р.);
стропальник Коваль Ю.В. пройшов навчання відповідно до «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98» «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ) з 
присвоєнням Зої групи з електробезпеки в ТОВ «УК»Дніпробуд» (витяг з протоколу № 983 від
16.08.2020 р.);



працівники підприємства Зарубін О.О. і Куцак Д.О. пройшли навчання відповідно до правил 
НПАОП 0.00-5.11-85 та допущені до виконання газонебезпечних робіт в ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека» (витяг з протоколу № 55-081-2019 від 23.08.2019 р.);
працівники підприємства Куцак Д О ., Зарубін О.О. і Оглобін О.В. пройшли навчання відповідно до 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98» «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ППЬ) з присвоєнням 5ої групи з електробезпеки до та понад 1000В у Куцака Д.О. і з 
присвоєнням Зої групи у Зарубіна О.О. і Оглобіна О.В. в ТОВ «УК»Дніпробуд» (витяг з протоколу 
№ 983 від 16.08.2020 р.);
стропальник Коваль Ю.В. пройшов навчання відповідно до правил НПАОП 0.00-1.80-18 на допуск 
до робіт під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання у ТОВ «УКК Профі Лайн (витяг з протоколу №319-П від 26.09.2019 р.); 
працівники підприємства: Куцак Д.О., Зарубін О.О. і Оглобін О.В. пройшли навчання відповідно до 
правил НПАОП 0.00-1.15-07 на допуск до безпечного виконання робіт на висоті у ТОВ «УКК Профі 
Лайн (витяг з протоколу №216 від 13.08.2019 р.);

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Паспорт, інструкція з безпечної експлуатації на обладнання та інструмент електричний:

- Перфоратор Makita HR 4002 SDSmax;
- Бетонозмішувач СБ 9180П;
- Верстат точильний Dnipro-M BG-20L;
- Відбійний молоток Dnipro-M SH-220AV 2 одиниці;
- Напівавтомат інверторний IGBT MIG\MMA Dnipro-M SAB-310;
- Випрямляч зварювальний інверторний ПАТОН ВДИ-250Е DC MMA 2 одиниці;
- Шліфувальна машина кутова Dnipro-M GL-280 2 одиниці;
- Газоаналізатор Зонд-1-57 (переносний);
- Шліфувальна машина кутова Dnipro-M GL-160SE;
- Електродриль ударної дії ID-910;
- Протигаз шланговий ПТТТ-1;
- Електроперфоратор SDS-Plus HR 2470;
- Молоток відбійний ЗЕНІТ ЗМ-2020К 3 одиниці;
- Шліфмашина кутова двуручна AG-2500 3 одиниці;________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «Герц-Дніпро» в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальниі вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівникамизасобів індивідуального захисту на робочомі 
місті».

На балансі підприємства є наступні засоби індивідуального захисту працівників, що 
використовуються при роботах з підвищеною небезпекою:

- жилети сигнальні 38 одиниць;
- каски захисні 22 одиниці;
- куртки робочі зимові 6 одиниць;
- куртки робочі 13 одиниць;
- лази монтерські ЛМ-ЗУ;
- напівкомбінезони 21 одиниця;
- окуляри захисні 5 одиниць;
- рукавиці робочі 80 одиниць;
- рукавиці званика з крагами Percy;
- зварювальна маска-хамелеон MC-3500;



- пояси запобіжні лямкові комбіновані ПЛК-2 -  2 одиниці;
- пояс запобіжний лямковий комбінований ПЛК-3 -  1 одиниця;
- стропи стрічкові 3 одиниці;
- спецвзуття -  13 пар;

На балансі підприємства наявне наступні засоби захисту від ураження електричним струмом:
- викрутки діелектричні;
- викрутки двосторонні телескопічні;
- вузкогубці діелектричні;
- килими гумові діелектричні 500х500;
- рукавиці діелектричні 5 одиниць;
- кліщі струмові Цпі4 иТМ  2 одиниці;
- покажчик напруги Пошук-3;
- покажчик напруги Пошук-3У 2 одиниці;
- ЗПЛ-10;
- З1Ш-15 з однією штангою в комплекті з ШЗ-15;
- Покажчик напруги ЕКІВОЛЬТА 6-20К 3 одиниці;
- Покажчик напруги РПН логометр типу УП25-Г-К 2 одиниці;
- Покажчик положення РПН логометр типу УП25-Г-К 3 одиниці;____________________________

засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками. Є необхідні нормативно -  правові акти з охорони праці, також в наявності 
експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, 
що декларуються.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці і промислової 
безпеки:
• Закон України «Про охорону праці»;
• НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
• НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
• НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці;
• НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
• НПАОП 40.1-1.01-97 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
• НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі;
• НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
• НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
• НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
• НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН);
• НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення работодавцями охорони праці 
працівників;
• НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів;
• НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском;
• НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальниі вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівникамизасобів індивідуального захисту на робочомі місті»;
• НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;



» НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві;
* НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями;
« НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені оргтехнікою, меблями тощо. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.Є. Бондаренко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  £&/$>/? /сЛ  20__р. №

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.".




