
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_________________________________________ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС»_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Мандриківська, будинок 47
місцезнаходження,

_____________________________________ 41932999_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________Директор Золотов Роман Петрович______________________________
__________ тел. +38 (096) 009 95 87, (056) 499 85 50, e-mail: torgioinplus@ukr.net_______

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
___________Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, 126________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір не укладався. 
Об'єкти ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» не входять до Переліку груп об’єктів підвищенної 
небезпеки (додаток 1 до Порядку і правил, затверджених постановою КМУ від 16.08.2020
№ 1788).____________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
___________________ 19 жовтня 2020 року, ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»__________________

(дата проведення аудиту)
Я, Золотов Роман Петрович_____________________________________________________________

(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби, а саме:____________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

- навантажувач фронтальний, заводський № DXCCWLCDEJ0010790, рік виготовлення
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

2018, країна виробник -  Китай, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного 
засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії АЕ № 007865 від 26.05.2020 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, присвоєно 
державний номерний знак Т09806АЕ__________________________________________________

без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  1________________________________________________________________

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

mailto:torgjoinplus@ukr.net_____


Укладено договори оренди земельної ділянки від 04.12.2018 №№ 2018474, 2018475, 
2018476, 2018477 між Криворізькою міською радою (Орендодавець) та ТОВ «ТОРГДЖОЙН 
ПЛЮС» (Орендар), Орендодавець на підставі рішень міської ради від 24.10.2018 №№ 3160, 
3161, 3138 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельні ділянки 
площами 1,2391 га, 0,2620 га, 1,0564 га, 0,4623 га., що розташовані за адресою: 
Дніпропетроська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, 126. На земельних 
ділянках розміщені об’єкти нерухомого майна: комплекси, що належать ТОВ «ТОРГДЖОЙН 
ПЛЮС».____________________________________________________________________________

Згідно з договором оренди приміщення для розміщення офісу від 01.07.2020 № 6 
укладеного між ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (Орендатор) та ТОВ «ІКАР-КР» 
(Оредодавець), Орендатор здає, а Оредодавець приймає у тимчасове орендне користування 
майно -  офісне приміщення в будівлі, розташованого за адресою: 50005, Дніпропетровська 
область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 21.___________________________

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

Інші відомості. Директор Золотов Р.П. пройшов навчання: законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ОБЛАСНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕГІОН БУД» та перевірку знань в 
комісії створеної наказом Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 
20.10.2015 № 61 (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 01.11.2019 № 300); з питань пожежної безпеки (пожежно -технічного мінімуму) в 
I IIІ «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії створеної на підставі наказу ПП «КРІОЛ» від
02.01.2019 № 1 (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної 
безпеки від 06.11.2019 № 772).________________________________________________________

Провідний інженер з охорони праці Овчарік Л.А. пройшла навчання: законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при 
нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68 (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.09.2018 
№ 1054/4.20-2018); НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, законодавство про охорону праці, Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ 
«Навчально-куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58, має IV 
групу з електробезпеки (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 26.06.2019 № 6/126); НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті в ТОВ «Навчально-куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
створеної наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
16.09.2020 № 9/28); НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній 
промисловості в ТОВ «Навчально-куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії 
створеної наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
08.01.2020 № 1/18-1); з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії створеної на підставі 
наказу ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» від 10.01.2018 № 09 (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 21.09.2018 
№ 1057). 



Начальник цеху Залізний О.О. пройшов навчання: законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68 (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.09.2018 № 1054/4.20-2018); НПАОП 
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті в ТОВ «Навчально- 
куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186 (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.09.2020 № 9/28); НПАОП
27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості в ТОВ «Навчально- 
куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186 (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.01.2020 № 1/18-1); з питань пожежної 
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить 
виконання заходів пожежної безпеки в ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
та перевірку знань в комісії створеної на підставі наказу ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» від 10.01.2018 № 09 (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань пожежної безпеки від 21.09.2018 № 1057)._______________________________

Механік Баженов В.М. пройшов навчання: законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68 (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.09.2018 № 1054/4.20-2018); НПАОП 
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті в ТОВ «Навчально- 
куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186 (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.09.2020 № 9/28); НПАОП
27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості в ТОВ «Навчально- 
куровий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186 (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.01.2020 № 1/18-1); з питань пожежної 
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить 
виконання заходів пожежної безпеки в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
та перевірку знань в комісії створеної на підставі наказу ПЗ «ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» від 10.01.2018 № 09 (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань пожежної безпеки від 21.09.2018 № 1057)._______________________________

Згідно з вимогами ст. 12 Закону України «Про дорожній рух», наказом від 30.09.2020 
№ 30/9 начальника цеху Залізного О.О. призначено особою, яка відповідає за експлуатацію і 
технічний стан транспортних засобів.__________________________________________________

Відповідно до НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 
затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються працівниками 

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодаства
ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС».________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки;
Згідно з ст. 15 Закону України «Про охорону праці», наказом від 13.12.2018 № 3/12/4а в 

ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» створено службу охорони праці, функції якої виконує 
провідний інженер з охорони праці Овчарік Л.А._______________________________________

Відповідно до п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом від 30.09.2020 
№ 30/9 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  
начальник цеху Залізний О.О.; члени комісії: провідний інженер з охорони праці 
Овчарік Л.А., механік цеху Баженов В.М.______________________________________________



Посадові особи ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС», згідно з п. 3.1 гл. 3 НПАОП 0.00-4.12-05 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань 
охорони праці, пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з питань
охорони праці._______________________________________________________________________

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», в ТОВ «ТОРГДЖОЙН 
ПЛЮС» діють розроблені та затверджені положення з охорони праці, у тому числі:_______
- Положення про обов’язки, відповідальність і повноваження персоналу в системі 
управління охороною праці», затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;______________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
пожежної безпеки, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;________________________
- Положення про нарядну систему, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;________
- Положення про порядок застосування нарядів -допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;_______________________________
- Положення про биркову систему, Основні положення та порядок застосування, 
затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;__________________________________________
- Положення про порядок розроблення і затвердження інструкцій з охорони праці та 
пожежної безпеки, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;________________________
- Положення про профілактичну роботу з охорони праці та пожежної безпеки, затверджене 
наказом від 03.12.2018 № 3/12/4;______________________________________________________
- Положення про раду по роботі з порушниками правил і норм охорони праці та пожежної 
безпеки, затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4.__________________________________

Згідно з ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємстві впроваджується
затверджений План організаційно-технічних заходів з охорони праці на 2020 рік._________

Відповідно до розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, на
підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції._____________________________

На вимоги пп. 1, 2 розд. IV НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці», відповідно до переліку інструкцій з охорони праці, який складено службою 
охорони праці підприємства, розроблена та затверджена наказом від 03.12.2018 № 3/12/3
інструкція з охорони праці для водія навантажувача.____________________________________

Згідно з п. 6.5 гл. 6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, працівники підприємства проходять 
відповідні інструктажі. Про проведення інструктажів, особи які проводили інструктаж, 
уносять записи до журналу реєстрації відповідних інструктажів з питань охорони праці.

Водій навантажувача Дзятко М.О. пройшов професійне навчання і має свідоцтво серії 
ДН № 2015141 в тім, що закінчив навчання в ДІІТНЗ «Державний Дніпропетровський 
навчальний центр Дніпроагротехсервіс» і здобув професію (підвищив кваліфікацію за 
професією) тракториста-машиніста категорії Е1, Е2, згідно з протоколом від 05.01.2016 
№ 12-16; отримав посвідчення тракториста-машиніста серії ІТ № 043721 категорії Е1, Е2,
видане ДІСГ в Дніпропетровській області 19.02.2016.___________________________________

Згідно з п. 4.1 гл. 4 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, робітник підприємства зайнятий на 
роботах пов’язаних з експлуатацією технологічного транспортного засобу, пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони прац, відповідно до затвердженої програми 
навчання з питань охорони праці для робітників ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки від
24.12.2019 № 44, від 03.01.2020 № 45._________________________________________________

На вимоги ст. 17 Закону України «Про охорону праці», відповідно до «Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, заявлений робітник



підприємства, зайнятий на роботах пов’язаних з експлуатацією технологічного
транспортного засобу, пройшов періодичний медичний огляд в КП «Широківська 
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради у грудні 2019 року і згідно з
висновком медичної комісії придатний для роботи за професією.________________________

Згідно з ст. 5 Закону України «Про охорону праці», водій навантажувача Дзятко М.О. 
відповідно до висновку психофізіологічної експертизи працівника про відповідність 
професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 
професійного добору від 17.12.2019 № 106-1476/48699 виданого поліклінікою 
металургійного иробництва 1Ш «СТІЛ СЕРВІС, пройшов психофізіологічне обстеження і 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу 
може бути допущений до виконання робіт пов’язаних з управлінням наземним транспортом.

з питань охорони праці,
На підставі договору від 19.02.2020 № 303 укладеного між ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ 

КРИВИЙ РІГ» (Замовник) та ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (Підрядник), Замовник доручає, а 
Підрядник зобов’язується виконувати роботи по розробці, переробці і поставці 
сталеплавильних та доменних шлаків ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» з отриманням
продукції у відповідності до щомісячних спеціфікацій.__________________________________

Директором ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» затверджена Технологічна інструкція 
«Ведення процессу збагачення сталеплавильних шлаків», яка призначена для 
шлакопереробного комплексу підприємства і є керівництвом з організації та ведення
технологічного процесу збагачення сталеплавильних шлаків.____________________________

Виробничий процесс на підприємстві передбачає використання технологічних
транспортних засобів, а саме:_________________________________________________________

- навантажувач фронтальний ББ300К, ідентифікаційний № DXCCWLCDEJ0010790. 
рік виготовлення 2018, країна виробник - Китай; зареєстрований Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області, видано свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії АЕ № 007865 
від 26.05.2020, присвоєно державний номерний знак Т09806АЕ, ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ» видано висновок експертизи від 13.03.2020 № 12.1-09-ТВ-0052.20 щодо відповідності 
технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України, 
відповідно до якого навантажувач фронтальний БР300К відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці України, що відповідає: п. 6 «Порядку відомчої реєстрації та ведення 
обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8, ст. 21 Закону України «Про
охорону праці».______________________________________________________________________

Згідно з вимогами п. 5 НПАОП 00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного 
огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» проведено державний технічний огляд навантажувача 
фронтального БР300К. Відповідно до акту державного технічного огляду технологічного
транспортного засобу від 12.03.2020, навантажувач відповідає технічним вимогам._________

На. підставі листа Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний 
державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» 
(ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 25.05.2020 № 828/20-09 «Про обов’язкову 
сертифікацію», технологічний транспортний засіб: навантажувач фронтальний 8Р300К. 
ідентифікаційний № DXCCWLCDEJ0010790, двигун № 1218Н006953, рік виготовлення
2018, країна виробник Китай. обов’язковій сертифікації в Україні не підлягає.____________

Навантажувач фронтальний БР300К укомплектований експлуатаційними документами.
експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями, що відповідає НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників».___________________________________________

Відповідно до п. 1 розд. ІІ НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, 
працівники ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС», забезпечені спеціальним одягом, спеціальним



взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. На підприємстві затверджено перелік
професій і посад працівників, яким видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне
взуття та інші засоби індивідуального захисту. ______________________________________

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» забезпечено законодавчими та іншими нормативно- 

правовими актами з охорони праці, які регламентують безпечну експлуатацію технологічних 
транспортних засобів, а саме: Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про 
дорожній рух», «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті, 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 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою. НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній 
промисловості, НПАОП 00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів і таке інше._______________

Фонд нормативногправових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується._____________________________________________

На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, який забезпечено оргтехнікою, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно-правовими актами з

У

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.”.

програмами, методичною та довідковою літературою тощо.
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці р. №

Р.П. Золотов
(ініціали та прізвище)
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