
ДЕКЛАРАЦІЯ  
• • • • • •• _ _ _ відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Кварцит ДМ"________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

52600, Дніпропетровська область. Васильківський район, смт. Васильківка Балка Лабзунова. 1
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 30155197______________________________________________________________________
код згідно з ЄДРП ОУ

Генеральний директор: Ватутін Іван Володимирович, тел.:+38(050) 481- 19- 05 ______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: kvarcit@gmail.com________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 території Дніпропетровської області____________________________________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПРАТ СК ІНГОССТРАХ ДОГОВІР № 00-32/20 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухоне- 
безпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та
санітарно-епідеміологічного характеру від 03.12.2020 р.____________________________________________
(найменування страхової компанії строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.11.2020____________________

(дата проведення аудиту)

Я, Ватутін Іван Володимирович__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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;________________________________________________
- маркшейдерські роботи;___________________ _____________________________________________________
- роботи в діючих установках напругою понад 1000В;_______________________________________________
-Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним (пропан, кисень) газом;_____________
- Зварювальні роботи;________________ _________________________________________________________
-монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, що що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
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небезпеки: устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення 
корисних копалин у нерудній промисловості: устаткування напругою понад 1000 В (електричне 
устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).________________________
- газополум'яні роботи;____________ ______________________________________________________________
- роботи зі збагачування корисних копалин.________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Усього робочих місць 28. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  21
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
У ТОВ «Кварцит ДМ» 4 будівлі та споруди (адміністративне приміщення і склад, операторська,______
побутове приміщення). 2 структурні підрозділи ( дільниця видобутку, дроблення сортування._________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів
дільниця ОПДСЛ)._____________________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Ватутін Іван
Володимирович пройшов навчання та перевірку знань:____________________________________________
-загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 270/4.4/2018. посвідчення №13391)- Правил охорони праці під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 в ДП «Запорізький 
експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 192-18. посвідчення № 1604)- ПБЕЕС (НПАОП 40.1
1.21-98). Правила безпечної експлуатації електроустановок, споживачів “Правила пожежної безпеки” в 
ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1326.
посвідчення №13858. 4 гр. До 1000В)_____________________________________________________________
Головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Челтонова Юлія 
Костянтинівна пройшла навчання та перевірку знань:_______________________________________________
- загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 236/4.4/2018. посвідчення №12309) - Правил охорони праці під
час_______розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 в ДП
«Запорізький_____ експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 192-18. посвідчення № 1605)-
“Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 в ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка
комісією Держпраці у_______ Дніпропетровській області (протокол № 1306-18. посвідчення
№03106656) - НПАОП 0.00-1.71 .-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» в навчально»виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20
посвідчення № 1121-12-2020)._____________________________________________________________._______
Начальник Виробничо технічного віллілу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» 
Грабенко Вадим Петрович пройшов навчання та перевірку знань:___________________________________
- Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкрити^ способом НПАОП 0.00
1.24-10 в ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 192-18. посвідчення №
1606) - ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила безпечної експлуатації електроустановок, споживачів 
“Правила пожежної безпеки” в ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 1326, посвідчення №13859. 4 гр. До 1000В) -загального курсу 
з охорони праці в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» перевірка комісією 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/20-18. посвідчення №417) - правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 36/50-18. посвідчення №937) - “Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 в ТОВ 
«УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці v Дніпропетровській області (протокол №1306-18.



посвідчення №03106658).- Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 
3073-18. посвідчення № 13156) - «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ДП «Запорізький 
експертно технічний центр Держпраці» (протокол № 3114-20. посвідчення №13368)
Головний енергетик Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Коваль Олександр 
Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань:_________ ___________________
-загального курсу з охорони пратті в УIIІ “Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці”. 
перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/58-19. посвідчення № 461)
- nEF.F.C (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання спеціальних 
установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07
01). ПТЕЕС. “Правила пожежної безпеки” ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/17-20, 
посвідчення №861 5 гр. До та понад 1000В) ______ _ _ _ ^ ______
Маркшейдер кар’єра Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Попаденко Борис 
Миколайович пройшов навчання та перевірку знань:______ _ _ _ ______
-загального курсу з охорони праці" в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 
81-1121-20 посвідчення № 1121-8-2020 ) - НПАОП 0.00-1.24- 10 "Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" в навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-8-2020) - НПАОП 74.2-5.01-85 "Інструкція з 
виконання маркшейдерських робіт" в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 
81-11-2120 посвідчення № 1121-8-2020) ______ __________________________
Інженер з охорони праці Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Гаркуша
Олександр Сергійович пройшов навчання та перевірку знань: _______ ______________
-загального курсу з охорони праці" в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 

81-1121-20 посвідчення № 1121-9-2020) - НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час 
дроблення сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» в навчально- 
виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-9-2020). - 
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в 
навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-9-
2020).- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-9-2020).- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-9-2020).- НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями" в навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення №1121-9-2020).- НПАОП 0.00-5.12-01 "Інструкція з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних 
об’єктах" в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення 
№ 1121-9-2020)- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском в навнально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20 
посвідчення № 1121-9-2020 )- НПАОП 0.00-7.12-13 "Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах" в навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20 посвідчення № 1121-9-2020 ). - правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол 
№ 174-П посвідчення № 25260286).- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила безпечної експлуатації 
електроустановок, споживачів Правил експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 в 
навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-0353ЕЛ-2020. посвідчення 
№13859. 5 гр. До та вище 1000В)______ _ _ _ _ ______ _____________
Майстер гірничий дільниці видобування, дроблення, відвантаження Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Кварцит ДМ» Пудла Василь Миколайович пройшов навчання та перевірку знань: - 
Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00
1.24-10 в ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 192-18. посвідчення №
1607) -загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК «Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 1087/2018. посвідчення №10687)- Правил охорони праці під ч ас-



експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «УК «Дніпробуд»
перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1036/2018. посвідчення 
№10976)- Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 в ТОВ «УК 
«Дніпробуд» перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1039/2018. 
посвідчення №10092)- правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» перевірка комісією Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 36/50-18. посвідчення №938)- «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 
0.00-1.80-18 в ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» (протокол № 3114-20. 
посвідчення № 13369) - ) - НПАОП 0.00-1.71.-13 «Правила охони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» в навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 81-1121-20
посвідчення № 1121-10-2020). ______ _________________ ;_______ ________________________
Бригадир виробничої дільниці Чайковський Віктор Іванович пройшов навчання та перевірку знань:- 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в 
ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 3073-20. посвідчення № 13157)- 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 в ДП «Запорізький 
експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 3132-20. посвідчення № 13483)- «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.'80-18 в ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці»
(протокол № 3114-20. посвідчення № 13370) _____ ________________________________
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Маліцький Петро Стахович пройшов 
навчання та перевірку знань:- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). перевірка комісією Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 1128 посвідчення №10588). ________
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
назначені наказом керівника № 3/2 від 01.02.2019: Головний інженер Челтонова Ю. К.. ________
Інші робітники, навчання по професії (спеціальності) та ОП _______
Начальник Виробничо технічного відділу Грабенко Вадим Петрович, головний енергетик Коваль 
Олександр Анатолійович. Майстер гірничий дільниці видобування, дроблення, відвантаження Пудла 
Василь Миколайович, маркшейдер Попаденко Борис Миколайович; - наказом керівника № 58 від 
02.06.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» створено постійно діючу комісію 
з перевірки знань працівників з питань охорони праці та електробезпеки в складі: голова комісії - 
головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» Челтонова Ю. К., члени 
комісії:інженер з охорони праці Гаркуша Олександр Сергійович. Начальник Виробничо технічного 
відділу Грабенко Вадим Петрович. Майстер гірничий дільниці видобування, дроблення, відвантаження 
Пудла Василь Миколайович . головний енергетик Коваль Олександр Анатолійович, уповноважена 
особа найманими працівниками особа з питань охорони праці -  Вус Валентина Іванівна._____
- На підприємстві ТОВ «Кварцит ДМ» розроблені, затверджені та введені в дію:
- “Положення про систему управління охороною праці”, затвердженого наказом директора № 62 від
12.06.2020. - “Положення про організацію робіт з підвищеною небезпекою”, затвердженого наказом
лиректора № 12 від 12.06.2020. ________

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

Наявність служби охорони праці.
- “Положення про службу охорони праці”, затвердженого наказом директора № 59 від 02.06.2020. 
Служба з охорони праці в особі інженера з охорони праці Гаркуша Олександр Сергійович, згідно з 
наказом № 62 від 24 квітня 2020 року _________

наявність служби охорони праці
Наявність інструкцій:
Інструкції з охорони праці в кількості 36 одиниць розроблені та затверджені наказом керівника 
підприємства № 1/2 від 02.01.2020. по професіям та видам робіт .
Інформація про проведення навчання ті інструктажів з питань охорони праці:
Всі працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» при прийомі на роботу 
проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, стажування на робочому місці згідно до 
“Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві”, затвердженого наказом директора підприємства № 46 від 08.05.2020р. Всі робітники 
при прийомі на роботу та періодично 1 раз на рік проходять медичний огляд. Працівникам



підприємства проводиться вступний інструктаж, первинний інструктаж до початку роботи 
безпосередньо на робочому місці, повторний інструктаж 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною
н е б е з п е к о ю . __________________________________ ___ _______ _ ____________ _______
На підприємстві ведуться журнали: “Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці” . 
“Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці”. “Ж урнал протоколів з 
перевірки знань”, «ж урнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещ асних випадків», «журнал
ПРОТОКОЛІВ засідання комісії з перевірки знань з питань ОХОРОНИ праці». ___________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при 
проведенні робіт, що декларуються, а саме:
-Теодоліт - ТБ-1 -  1 шт.; Теодоліт - 4Т30П -  1 шт.; Нівелір - Н-3 -  1 шт. Зварювальний апарат ТДМ- 
3 1 5- 3  од. (новий): зварювальний апарат ТДМ-450 - 1 од. (новий), газові редуктори БКР-50 ДС та БПО- 
5 ДС (нові), рукави кисневі (нові): бачки (нові); газорізи Донмет 142 П - (2 од.). Електроустановки та 
електрообладнання: - КТП№ 17 (трансформатор силовий масляний типу ТМ-160/10/0.4 Кв. СРСР 1973р. 
КТП №6 (трансформатор силовий масляний типу Т(Ж-160/15 (10/0.4 кВ). Польща. 1970 р); КТП № 8 
напругою 10/04 кВ. с силовим масляним трансформатором ТМ-250/10 кВ Україна 2012 р. . КТП №517 
Трансформатор типа ТМГ-630/10-У1 (Україна) 2019 р.; Обладнання для збагачування корисних 
копалин Шокова дробарка СМ-16 (СМД - 109)2002 р. Росія. Щокова дробарка СМ-741 Росія 1983 . 
Живильник пластинчатий ТК-15 ( 1111 2-12-60) 2003 . Живильник пластинчатий 10.492.04-10. 2003 р. 
Живильник пластинчатий 10.492.04-10. Грохот ГИЛ-42 Україна 2005 . Грохот ГИЛ-42 Україна 2005. 
Грохот ГИЛ-42 Україна 2005. Грохот ГИЛ-32 Україна 2005. Скрубер бутара СБ.00.000 ПС Україна 
2005. Класифікатор 1КСН-7.5 Україна 2016 р. конвеєрні стрічки 13 од. (2002-2008 рр.) на все
обладнання є паспорти та проведене експертне обстеження. ____________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування приладами) на обладнання, машини та механізми.
Експлуатаційні паспорти, протоколи випробувань.__________________________________________________

експлуатаційної документації,
Наявність засобів індивідуального захисту:
Робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі' 
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, чоботи, 
респіратори запобіжні пояси та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. Ведеться журнал 
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» є в наявності нормативно- 
правові акти: _____________________ ________ ______________________________ ___ ______
- Закон України “Про охорону праці”: ____________________ _ _ _______________ _ ________
-НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці”;
-НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”;
- НПАОП 0.00-1.24- 10"Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом" ..... .. ............. .. ... ... ...................... _ _________
- НІІЛОІІ 0 00-1X2-18 «Правила охорони прані піл час дроблення сортування, юагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та к о н ц е н т р а т ів » ______________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання________ ______________________________
- НПАОП 74.2-5.01-85 "Інструкція з виконання маркшейдерських робіт" ___________
-НПАОП 0.00-4.35-04 “Типове положення про службу охорони праці” :
-НПАОП 0.00-15-07 “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”;
-НПАОП 40.1-1.21-98 “ Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”; _____
-Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу Міністерства
енергетики__________ та__________ вугільної__________ промисловості__________ 13.02.2012__________ №
9 1 __________ ___ _ ___________________ ___
-НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”______________________ _ _ ^ _



-НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями”;
- П БЕК С  (НПАОЛ 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання спеціальних 
установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-

°*л. вдсйтйй^.

01). ПТЕЕС. “Правила пожежної безпеки’’
нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною найчайьно-методичною літературою та наглядними 
посібниками. я «-

(підпис)

«09» грудня 2020 р.

о забезпечення)

«КВАРЦИТАМ» Ватутін І. В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /0  20з^>. № ______ .

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.".


