
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________ «КОМПАНІЯ________ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна,3 код згідно з ЄДРПОУ 35807554,_____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Гречаний Олександр Олександрович, lawyer@cibs.dp.ua,______________
+38(067) 561-77-52________________________________________________________

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;
Роботи виконуються на території 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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів № 
1788 від 16.08.2020 року На ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» 
страхування не проводиться т.щ. не є об’єктом підвищеної небезпеки____________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
__________________________ 01.04.2020__________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Гречаний Олександр Олександрович,_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічні транспортні засоби:__________________________________________
- Екскаватор гусеничний моделі 320 С CATERPILLAR, 2003 року випуску, 
виробництва Бельгія, державний номер Т09985АЕ, свідоцтво про реєстрацію серія 
АЕ 008078 від 26.10.2020 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;_________________________________________________
- Екскаватор гусеничний моделі 330С CATERPILLAR, 2005 року випуску, 
виробництва Бельгія, державний номер Т09983АЕ, свідоцтво про реєстрацію серія 
АЕ 008076; від 26.10.2020 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;_________________________________________________
- Екскаватор гусеничний моделі 323Р  CATERPILLAR, 2006 року випуску, 
виробництва Бельгія, державний номер Т09984АЕ, свідоцтво про реєстрацію серія 
АЕ 008077 від 26.10.2020 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області;_________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
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тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць 36, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 15_______________________________________________________

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

Підприємство орендує офісне та виробниче приміщення, що знаходиться за 
адресою -  м. Дніпро, вул. Лазаряна,3 та Дніпропетровська область, м. 
Синельникове, вул. Каштанова, 18.(договір оренди 01/07 від 01.07.2019 р.; № 13 - 
А2016 від 29.12.18р)_________________ __________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Структурних підрозділів не має_________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Гречаний Олександр Олександрович, пройшов 
навчання з загальних питань охорони праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.52
1.31.13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.06.-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 
«Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та 
плазмового різання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань від
19.05.2020 р. № 20-366д).; НПАОП 0.00-1.15-07) «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» ( протокол засідання комісії з перевірки знань від
22.05.2020 р. № 20-374д); НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 09.04.2020 р. № 20-303д; НПАОП 0.00-1.83
18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 29.05.2020 р. № 20-414-д; НПАОП 0.00-4.12
05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (протокол засідання комісії з перевірки знань від 28.05.2020 р. № 20- 
408д); НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 25.05.2020 р. № 20-390д); НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 18.05.2020 р. № 20- 
401д); НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (протокол засідання комісії з перевірки знань від
15.04.2020 р. № 20-305д); НПАОП 45.2-7.02-12 Державні будівельні норми України 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 26.05.2020 р. № 20- 
387д); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 27.05.2020 р. № 20-397д); НПАОП 0.00-1.62-13 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» (протокол засідання комісії з перевірки знань від
27.05.2020 р. № 20-402д); «Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій» (протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 27.05.2020 р. № 20-399д).

Головний інженер Ягупов Олександр Анатолійович пройшов навчання та 
перевірку знань в ТОВ «УК СПЕКТР» НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», у комісії ГУ Держпраці в 
Дніпропетровській області (протокол № 154 від 03.07.2018 р); НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями» - протокол 
засідання комісії з перевірки знань № 154 від 03.08.2018 року;



Директор Гречаний О.О. (V група до та вище 1000 В), головний інженер
Ягупов О.А. ( IV група до 1000 В), пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці в Дніпропетровській області 
(протокол № 157 від 03.08.2018 р.).

Виконавець робіт Панов Микола Миколайович пройшов навчання та 
перевірку знань з загальних питань охорони праці НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол засіданні комісії з 
перевірки знань від 27.05.2020 року № 20-102д); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» ( протокол засідання комісії з перевірки 
знань від 28.04.20 року № 20-338д); НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 28.04.20 року № 20-408д); НПАОП 0.00
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 29.04.20 року № 20-414д); НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 18.05.20 року № 20-401д); 
НПАОП 28.0-1.35-14 « Правила охорони праці під час газоелектричного, 
контактного, кисневого та плазмового різання металів» , НПАОП 28.52-1.31-13 
«Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 « 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом» (протокол засідання комісії 
з перевірки знань від 19.05.20 року № 20-366д); НПАОП 0.00-1.80.-18 « Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 25.05.20 року № 20-390д); НПАОП 45.2-7.02-12 «Державні будівельні норми 
України «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 26.05.20 року № 20 - 
387д); Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ 
та організацій (протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.05.20 року № 
20-399д); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 27.05.20 року № 20-399д).

Керівництво виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажної 
дільниці здійснює начальник дільниці Зінченко Денис Сергійович пройшов 
навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни пратті, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та 
нормативно-правових актів з охорони праці , а саме: Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями; Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00
1.15-07); Правил безпеки систем газопостачання, Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві, Правил охорони праці під час зварювання металів, Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол засідання комісії з перевірки знань від 15.06.2018 
року № 24/18).

Головний енергетик Гречаний Віталій Олександрович пройшов навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» (протокол засіданні комісії з перевірки знань від 27.05.2020 року № 20- 
102д); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (



протокол засідання комісії з перевірки знань від 28.04.20 року № 20-338д); « 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 28.04.20 року № 
20-408д); НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 29.04.20 року № 
20-414д); ); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 
18.05.20 року № 20-401д); НПАОП 28.0-1.35-14 « Правила охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів» , 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», 
НПАОП 0.00-1.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з інструментом» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 19.05.20 року № 20-366д); 
НПАОП 0.00-1.80.-18 « Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 25.05.20 року № 20-390д); 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Державні будівельні норми України «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 26.05.20 року № 20-387д); Навчання з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій 
(протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.05.20 року № 20-399д); 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.05.20 року 
№ 20-399д).
Машиніст екскаватора Хоружій Валерій Іванович пройшов навчання у 
Дніпропетровському державному інституті технічного навчання та отримав 
професію машиніст екскаватора 6 розряду (свідоцтво № ПИ-06797 видане 
20.04.1995р.; протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 19.02.2020 р. № 12-20)__________________________________________________
Машиніст екскаватора Дерев’янко Іван Андрійович пройшов навчання в ТОВ 
Учбовий комбінат «Дніпробуд» та отримав професію машиніст екскаватора 6 
розряду (посвідчення № 12986; протокол комісії з перевірки знань № 704 від 
26.07.2016 р; протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 19.02.2020 року № 12-20)________________________________________________
Машиніст екскаватора Панкеєв Василь Юрійович пройшов навчання та перевірку 
знань в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та отримав кваліфікацію машиніста, 
екскатора одноковшового 6 розряду (протокол засідання комісії № 769 від 
25.06.2019 р.; посвідчення № 8706; протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 19.02.2020 р. № 12-20)_______________________________

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

Згідно зі ст.15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних 
заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання 
працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці та актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві - діє служба охорони праці. Наказом № 40 
від 01 жовтня 2015 року функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Пашалик Руслана Анатолійовича.

На. підприємстві переглянуте, затверджено та введено в дію «Положення про 
систему управління охороною пратті підприємства» (наказ 2-ОП від 04.06.2018 р.); 
Положення про службу охорони праці (наказ № 38 від 03.03.2018 року; Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ



№ 37 від 02.08.2018 року; посадові інструкції працівників (наказ № 4-ОП від
01.06.2018 року; інструкції з охорони праці (наказ № 48 від 25.09.2018 року.______

Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ, порядок їх 
утримання здійснюється з обов’язковим урахуванням:_________________________

- Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці , затверджених 
наказом Міністерства соціальної політики України 29.11.2018 року № 1804;
-_____Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.04.2009 N 62.___________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Робітники підприємства, що виконують роботи підвищеної небезпеки, 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, 
захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону України 
«Про охорону праці», які відповідають стандартам (ДСТУ). Проводиться 
регулярний контроль за якістю спецодягу, спецвзуття, що закуповується та ЗІЗ, що 
використовується працівниками, стан та ступінь їх забезпеченості.______________

Працівники ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» навчені у 
встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з охорони 
праці; НПАОП45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці.______________________

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та в журналі реєстрації інструктажів 
з питань охорони праці на робочому місці. Роботи на висоті проводяться по 
наряду-допуску, в якому передбачені організаційні та технічні заходи по підготовці 
та безпечному виконанні робіт. Працівники забезпечені технічно справним 
обладнанням, інструментом, засобами індивідуального захисту, інструкціями з 
охорони праці._____________________________________________________________

У ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРСТРОЙ-СЕРВІС» створено комісію з перевірки 
знань працівників з питань охорони пратті згідно наказу № 4 від 03.01.2020 р. (зі 
змінами) у складі:

Голова комісії:
-  директор Гречаний О. О.;____________________________________________

Члени комісії:
- Головний інженер Ягупов О.А;________________________________________
- Інженер з охорони праці Пашалик Р.А;_________________________________
- Начальник юридичного відділу Гречана В.Б;____________________________
- Начальник дільниці Зінченко Д.С;_____________________________________
- Виконавець робіт -  Панов М.М;_______________________________________
- Головний енергетик -  Гречаний В.О;___________________________________
- Менеджер Чорний В.П._______________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання в тому 
числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
(паспорти та інструкції з експлуатації на. пояси запобіжні ЗПЛ-К2 № 
013321(протокол № 11 від 27.01.2020 р), 3ПЛ-К зав.№ 000428, №000425, № 000514,
№ 000506; стропи з металевого канату СТ014790 (протокол № 12 від 27.01.2020р.); 
каски будівельні, щитки захисні (акти випробувань №№ 1,2,3,4 від 28.10.2018



року)Україна, респіратори, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані,
окуляри світлозахисні. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
постановою КМУ № 761 від 27.08.2008 року інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві ведуться:______________________________________________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, 

трансформаторів та ін;
- Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту;
- Журнал обліку активів випробувань риштувань та запобіжних поясів;
- Журнал реєстрації нарядів-допусків , та інші.
Інструкції з охорони праці:
- для газорізальника № 9, затверджена наказом Товариства № 48 від 

25.09.2018року;
- для машиніста крана № 11, затверджена наказом директором Товариства № 

48 від 25.09.18 року;
- під час виконання робіт із застосування колисок для підіймання працівників 

№ 19, затверджена наказом директором Товариства53 від 13.08.2019 року ;
- під час виконання робіт на висоті із застосуванням спеціальних 

страхувальних засобів № 17, затверджена наказом директором Товариства № 53 від 
13.08.19 року;

- для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням 
та безпечною експлуатацією обладнання (вантажопідіймальні крани, машини, 
мобільні підйомники) № 39 затверджена наказом директором Товариства 50 від 
01.1018 року;

- під час виконання робіт з ручним пневматичним інструментом № 33, 
затверджена наказом директором Товариства № 53 від 13.08.19 року;

- при роботі з ручним слюсарно-ковальським інструментом № 16, затверджена 
наказом директором Товариства № 53 від 13.08.19 року;

- при експлуатації ручного електрифікованого інструменту № 30, затверджена 
наказом директором Товариства № 53 від 13.08.19 року;

- при виконанні демонтажних робіт № 23, затверджена наказом директором 
Товариства 53 від 13.08.19 року;

- під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт № 31 , затверджена 
наказом директором Товариства № 53 від 13.08.19 року;

- для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій № 1 , 
затверджена наказом директором Товариства № 48 від 25.09.18 року;

- при роботі із застосуванням переносних драбин, затверджена наказом 
директором Товариства № 53 від 13.08.19 р. та інші.

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація:
Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, зі змінами та доповненнями від 3 березня 
2020 р. № 207; Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05); Порядок опрацювання і



затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на
підприємстві (Н ПАОП 0.00-6.03-93, зі змінами та доповненнями 01.11.2016 №  
1259; Положення про розробку інструкцій з охорони праці (Н ПАОП 0.00-4.15-98, зі 
змінами та доповненнями 30.03.2017 №  526; Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); ДБН А .3.2-2-2009 Система 
стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова безпека у будівництві. 
Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12).

Для можливості постійного вивчення змін та доповнень в діючому 
законодавстві України, відвідування онлайн семінарів працівникам Підприємством 
регулярно здійсню ється підписка на журнали в друкованому та електронному 
вигляді Д овідник спеціаліста з охорони праці на порталі видавництва М ЦФР, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення.

На підприємстві створено кабінет з охорони праці, який оснащений 
інформаційними стендами, технічними засобами, макетами. засоби 
індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, графіком 
роботи кабінету охорони праці, графіку проведення інструктажів і розклад учбових 
занять з охорони праці, виконання заходів з поліпш ення стану умов і безпеки. Є в 
наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові 
акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці., 
методична та довідкова інформація, спеціалізовані періодичні видання та інші 
інформаційні матеріали.

Т, н і п  р  . . . .  . . .сення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. 
ам законодавства з питань охорони праці.______________________

атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Гречаний О.О._________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^Я р.

№ М &Г. А?.______ •_________
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.”.
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