
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕНИКСС"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Староказацька, буд. 55,
_______кв. 8, код згідно з ЄДРПОУ 41164628,_________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_______ директор Скроб Володимир Петрович, тел. +38056-767-38-70,________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_______ адреса електронної пошти ip7673870@pmaii.com_________________ _______________

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;
65031, м. Одеса, вул. М. Боровського, 37 та о б ’єкти замовників по території України_____

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди_________________
_______договір страхування цивільної відповідальності не укладався___________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.06.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я ,_____Скроб Володимир 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
Вантажопідіймальні крани, а саме:
______ Кран баштовий КБ-403 А, 1987року випуску, СРСР;___________________________
_____ Кран баштовий СіїІ87-І), 1990 року випуску, Італія.____________________________

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 -  25, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  2 робочих місця кранівників заявлених баштових кранів,_______________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень) — 3, загальною площею 144 кв. м а саме:

офісне приміщення площею 8 кв. м за адресою: 49000, місто Дніпро, вул. Старокозацька,
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буд. 55, кв.8; нежитлове приміщення офісу площею 36 кв. м. за адресою: 65031, м. Одеса, вул. 
М. Боровського, 37; склад площею 70 кв. м. за адресою: 6503І, м. Одеса, вул. М. Боровського, 37.

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

Інші відомості:
Відповідальні особи:

Відповідальний за стан охорони праці у товаристві — інженер з охорони праці Гуртова 
Валентина Романівна;
Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією баштових 
кранів підприємства - директор Скроб Володимир Петрович;
Працівник, відповідальний за утримання обладнання у справному стані, за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, за безпечне виконання робіт на висоті і 
верхолазних рробіт, за зберігання і видачу спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту (далі -  ЗІЗ) - механік Чоботарьов Сергій Ілліч;
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства у товаристві
-  електромеханік з підіймальних установок Карабут Олександр Олексійович;
Відповідальний за пожежну безпеку у товаристві -  механік Чоботарьов Сергій Ілліч.

Директор товариства, інженер з охорони праці, механік, члени комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці товариства пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в Державному підприємстві «Чорноморський експертно-технічний центр 
ДЕРЖПРАЦІ» (далі -  ЧЕТЦ), Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОГАЗТЕХ 
СЕРВІС» (далі -  ЕГТС).

Скроб Володимир Петрович, директор товариства, пройшов навчання та перевірку 
знань з охорони праці в ЧЕТЦ і навчання та перевірку знань з питань електробезпеки в ЕГТС. 
Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 01.06.2018р. № 655, перевірила знання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки ( далі — загальний курс з ОП) і таких нормативно- 
правових актів з охорони праці: типове положення «Про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18), «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(НПАОП 0.00-1.75-15) в обсязі виконуваних робіт (протокол ЕГТС №  114 від 15.07.2019р.).

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 01.06.2018р. № 655 перевірила 
знання «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в обсязі виконуваних робіт  
(протокол ЧЕТЦ № 1087.1 від 24.10.2018р.).

Комісія під головуванням директора ЕГТС Волкова О. У, і членів комісії: старшого 
інспектора Держенергонагляду в Одеській області Плешко М.Н., головного державного 
інспектора Держенергонагляду в Одеській області Заруби П.Д. перевірила знання з питань 
електробезпеки (Охорона праці, Пожежна безпека, ПУЕ, ПБЕЕС, ПКЕЕ, ПЕЕС, ПОЕС, 
ОППП), Провила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ред. 2012 р.), 
підтвердила ІУ групу з електробезпеки і допустила Скроба В.П. до інспектування 
електроустановок ТОВ «ФЕНИКСС» (довідка ЕГТС № 114.1 від 15.07.2019р., запис № 7 від
15.07.2019 р. в журналі протоколів перевірки знань з електробезпеки ТОВ «ФЕНИКСС»).
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Гуртова Валент ина Романівна, інженер з охорони праці, пройшла навчання та
перевірку знань з питань охорони праці і питань електробезпеки в ЧЕТЦ.

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 17.03.2017_р. № 418 перевірила 
знання таких нормативно-правових актів з охорони праці: загальний курс з ОП, Типове 
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» 
(НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків, 
надання першої домедичної допомоги потерпілим, СУОП, «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці підчас вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в обсязі виконуваних робіт (протокол 
ЧЕТЦ № 1182 від 30.10.2017 р.).

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 01.06.2018_р. № 655 перевірила 
знання «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в обсязі виконуваних_робіт 
(протокол ЧЕТЦ № 1087.1 від 24.10.2018 р.).

Комісія, створена на підставі наказу Головного управління Держпраці в Одеській 
області від 17.03.2017_р. № 418 під головуванням головного державного інспектора Відділу 
нагляду в будівництві та котлонагляді Померенца С.В. за участю старшого інспектора 
Держенергонагляду в Одеській області Плешко М.А. перевірила знання вимог ПБЕЕС (НПАОП
40.1-1.21098), ПТЕЕС, ПБЕ.ЕСУ (НПАОП 40.1-1.32-01), ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-01), 
підтвердила IV групу з електробезпеки і допустила Гуртову В.Р. до інспектування ДЕУ  до 1 
кВ в ТОВ «ФЕНИКСС» (витяг ЧЕТЦ з протоколу № 1182.1.1 від 23.10.2017р. запис № 2 від
23.10.2017 р. в журналі протоколів перевірки знань з електробезпеки ТОВ «ФЕНИКСС»).

Чоботарьов Сергій Ілліч, механік, пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, електробезпеки і пожежної безпеки в ЧЕТЦ.

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 17.03.2017р. № 418 перевірила 
знання таких нормативно-правових актів з охорони праці: загальний курс з ОП, Типове 
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» 
(НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків, 
надання першої домедичної допомоги потерпілим, СУОП, «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці підчас вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в обсязі виконуваних робіт (протокол 
ЧЕТЦ № 1182 від 30.10.2017. р.).

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 01.06.2018р. №  655 перевірила 
знання «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) в обсязі виконуваних робіт  
(протокол ЧЕТЦ № 1087.1 від 24.10.2018 р.).

Комісія, створена на підставі наказу Головного управління Держпраці в Одеській 
області від 17.03.2017р. № 418 під головуванням головного державного інспектора Відділу 
нагляду в будівництві та котлонагляді Померенца С.В. за участю старшого інспектора 
Держенергонагляду в Одеській області Плешко М.А. перевірила знання вимог ПБЕЕС (НПАОП
40.1-1.21098), ПТЕЕС, ПБЕ.ЕСУ (НПАОП 40.1-1.32-01), ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-01), 
підтвердила IV групу з електробезпеки і допустила Чоботарьова С.І. до інспектування ДЕУ  
до 1 кВ в ТОВ «ФЕНИКСС» (витяг ЧЕТЦ з протоколу № 1182.1.1 від 23.10.2017р. запис № 1 
від 23.10.2017 р. в журналі протоколів перевірки знань з електробезпеки ТОВ «ФЕНИКСС»).
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Комісія, створена на підставі наказу ДП  «ЧЕТЦ» від 21.07.2017р. №10 перевірила 
знання з питань пожежної безпеки (протокол ЧЕТЦ№182.2 від 30.10.2017_р.).

Карабут Олександр Олексійович, електромеханік, пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в ЧЕТЦ і перевірку знань з електробезпеки в Державному 
підприємстві «Придніпровський експертно-технічний центр» (далі -  ПЕТЦ).

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 17.03.2017_р. № 418 перевірила 
знання таких нормативно-правових актів з охорони праці: загальний курс з ОП, Типове 
Положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» 
(НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків, 
надання першої домедичної допомоги потерпілим, СУОП, «Правила охорони праці під час 
виконаннярробіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці підчас вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в обсязі виконуваних робіт (протокол 
ЧЕТЦ №  1182 від 30.10.2017 р.).

Комісія, створена на підставі наказу Головного управління Держпраці в Одеській 
області від 17.03.2017_р. №  418 під головуванням головного державного інспектора Відділу 
нагляду в будівництві та котлонагляді Померенца С.В. за участю старшого інспектора 
Держенергонагляду в Одеській області Плешко М.А. перевірила знання вимог ПБЕЕС (НПАОП
40.1-1.21098), ПТЕЕС, ПБЕ.ЕСУ (НПАОП 40.1-1.32-01), ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-01), 
підтвердила ІУ  групу з електробезпеки і допустила Карабута О.О. до _роботи в ДЕУ до 1 кВ у 
якості особи, відповідальної за електрогосподарство ТОВ «ФЕНИКСС» (витяг ЧЕТЦ з 
протоколу № 1182.1.1 від 23.10.2017р. запис №  3 від 23.10.2017 р. в журналі протоколів 
перевірки знань з електробезпеки ТОВ «ФЕНИКСС»).

Комісія, створена на підставі наказу Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській області від 06.09.2019року № 186 під головуванням начальника відділу 
нагляду у будівництві, енергетиці, за о б ’єктами котлонадзору та підйомними спорудами п.п. 
Воловицького А.І. і членів комісії: п.п. Мунтяна В.А. -  головного державного інспектора 
відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об ’єктами котлонадзору та підйомними 
спорудами, п.п. Сороки Д.В. -  державного інспектора з енергонагляду Держенергонагляду у 
Дніпропетровській області, п.п. Назаренко О.Ю. - державного інспектора з енергонагляду 
Держенергонагляду у Дніпропетровській області перевірила знання вимог ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ (витяг ПЕТЦ з протоколу № 16020 від 20.02.2020 р., записи № 3 від 23.10.2017р. і №  8 
від 20.02.20 р. в журналі протоколів перевірки знань з електробезпеки ТОВ «ФЕНИКСС»).

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

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» наказом директора 
товариства від 4.12.2017 р. №  2 у товаристві створена та діє служба охорони праці.
Ї ї  чисельність становить 3 особи. Наказом №  21 від 27.06.2019р. службу з охорони праці 
підпорядковано директору В.П. Скробу._

Відповідно до п. 2.1. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони 
праці» на підприємстві щорічно розробляється «Комплексний план заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
профзахворювань», який визначає обсяги та джерела фінансування заходів. Також щорічно 
розробляється і затверджується роботодавцем «План роботи інженера з охорони праці».

наявністю служби охорони праці,

4



Наказом товариства від 04.12.2017_р. № 1 затверджено посадові інструкції 
директора товариства, інженера з охорони праці, механіка і електромеханіка.

Для дотримання працівниками товариства вимог з охорони праці при експлуатації 
вантажопідіймальних кранів (далі — ВПК), _роботах на висоті понад 1,3 м, що декларуються, 
наказом товариства від 11.02.2019 р. №  19 затверджені і введені в дію інструкції з охорони 
праці, а саме:

1. Інструкція з охорони праці № 1 для кранівників.
2. Інструкція з охорони праці № 3 для стропальників.
3. Інструкція з охорони праці № 10 для працівників, які відповідальні за утриманням 

обладнання у справному стані.
4. Інструкція з охорони праці № 11 для працівників, які здійснюють нагляд за 

утриманням та безпечною експлуатацією обладнання.
5. Інструкція з охорони праці № 13 для працівників, відповідальних за безпечне 

проведення р робіт.
6. Інструкція з охорони праці № 14 під час _роботи на висоті.

Також наказом №  3 від 4.12.2017 р. затверджено і введено в дію наступні інструкції з 
охорони праці:

1. Інструкція з охорони праці № 5 щодо надання долікарняної допомоги потерпілим.
2. Інструкція з охорони праці № 8 про заходи пожежної безпеки під час виконання 

будівельно-монтажних _ робіт.

Працівники, які допущені до експлуатації заявлених вантажопідіймальних кранів, 
пройшли спеціальне навчання, стажування за програмою стажування для машиністів крана 
(кранівників) і перевірку знань згідно з програмою спеціального навчання:
_____ Солдатов Валент ин В ’ячеславович пройшов навчання за програмою «Машиніст крана
(кранівник)» в ДП  «Навчально-курсовий комбінат Одесбуд» (свідоцтво серія 12СВ №630904 
від 18.12.2012р.), пройшов стажування за програмою стажування для машиністів крана 
(кранівників) в період з 20.08.2020р. по 21.08.2020р. включно (наказ № 14-С від 20.08.2020р.) і 
відповідно до протоколу №  26 від 21.08.2020 р. виявив задовільні результати з питань 
охорони праці.

Тесленко Павло Геннадійович пройшов навчання за програмою «Машиніст крана 
(кранівник)» в ДП  «Навчально-курсовий комбінат Одесбуд» (свідоцтво серія 137 від
23.05.2019 р .), пройшов стажування за програмою стажування для машиністів крана 
(кранівників) в період з 10.06.2019р. по 24.06.2019р. включно (наказ № 11-С від 10.06.2019р.) і 
відповідно до протоколу №  25 від 11.08.2020 р. виявив задовільні результати з питань 
охорони праці.

Наказом товариства від 04.12.2017р. № 5 затверджено нормативно-правові 
документи з питань навчання і перевірки знань з охорони праці:
-  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

-  Тематичний план и програму навчання з питань охорони праці працівників підприємства;
-  Програму проведення вступного інструктажу;
-  Перелік посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу.

Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці працівники товариства під час прийняття на роботу 
та періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні
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аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, первинний, повторний, позаплановий, 
цільовий).

Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до журналу _реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці. Записи про проведення первинного, 
повторного, позапланового та цільового інструктажів вносяться до журналу _реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на_робочому місці.___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 
(ВПК), що декларуються, вони укомплектовані експлуатаційними документами: паспортами 
та інструкціями з експлуатації заводів-виробників. Експертне обстеження, технічний огляд, 
технічне обслуговування і _ремонт ВПК, що декларуються, проведені відповідно до вимог, 
викладених у паспортах та інструкціях з експлуатації заводів-виробників, затверджених 
графіків експертних обстежень, технічного огляду, обслуговування і _ремонту ВПК, що 
декларуються.________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
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 наказу №11, від
4.11.2017 р. працівники ТОВ «ФЕНИКСС», які виконують заявлені роботи з підвищеною небезпекою 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводить їх 
технічне обслуговування, ремонт а також експлуатаційні випробування відповідно до документів з 
експлуатації виробників.

Відповідно до наказу № 26 від 15.08.2020 р. видача працівникам і повернення ними ЗІЗ 
обліковується в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту встановленого зразку._________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
_____ Наказом №  18 від 11.02.2019 р. затверджено «Перелік нормативно-правових
актів з охорони праці, вимоги яких розповсюджуються на діяльність товариства:
1. Конституція України (зі змінами).
2. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами).
3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (зі 
змінами).

4. Кодекс законів про працю України (зі змінами).
5. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМ У від 26.10.2011 р. № 1107 (зі змінами)

6. НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості».

7. НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я  при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

8. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці».

9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці».

10. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
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11. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
12. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про захворювань і

аварій на виробництві.
13. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників».
14. НПАОП 0.00.1-80.18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
15. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
16. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
17. ПУЕ «Правила будови електроустановок».
18. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
19. «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2014).

Бібліотечний фонд товариства налічує перелічені нормативно-правові документи 
в паперовому вигляді та на електронних носіях._______________________________________

Матеріально-технічна база товариства, кваліфікація керівників та працівників 
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і 
промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що декларуються.___________

та матеріально-технічної бази 

В товаристві обладнано куточок з охорони праці, оснащений нормативно- 
правовими документами і навчально-методичними матеріалами, необхідними для 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів.

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з
Примітки: 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.

нормативно-правової

а п ( В. П. Скроб
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці^ /  0___р. №
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