
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЛЕЦТЕХОСНАСТКА», місцезнаходження: 51921. Дніпропетровська обл.. місто Кам’янське. 
________________вулиця Васильєвська, будинок 122, код ЄДРПОУ -  13429839,________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -Генеральний директор Лемперт Володимир Ілліч, тел. 58 87 10, dsto@d-sto.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
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:
_______ Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Союз-Дніпро»,_______

(найменування страхової компанії,

_____ договір серії 0ПН2 №68 від 14.01.2020 р.; /договір серії ОПН2 №69 від 14.01.2020 р.,_____
________________________________ строк дії -  до 05.02.2021 р.________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_____________________________________ 15 грудня 2020 р._____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ___________________________ Лемперт Володимир Ілліч_________________________________•_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин._____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

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

На підприємстві працюють 603 особи, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  7 осіб.________________________________________________________________

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

Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. м. 
Кам’янське. вул. Васильєвська. буд. 122 (витяг №137424692 від 12.09.2018 р. з Державного ре
єстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого Департамен
том комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Кам’янської міської ради) та Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське. провулок Травневий 3-й. 
буд. 10. 10а (витяг №176606544 від 07.08.2019 р. з Державного реєстру речових прав на неру
хоме майно про реєстрацію права власності, виданого Дніпровським міським нотаріальним 
округом Дніпропетровської області)._______________________________________________________

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

mailto:dsto@d-sto.com


Інші відомості:
Наказом №07-С)П від 27.03.2017 р. у відповідності до вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки гшані. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН) затвердже
ний перелік міст, умов виконання видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд- 
допуск. Відповідальною особою за здійсненням контролю з охорони праці, пожежної безпеки 
та виробничої санітарії, а також забезпечення погодження дій робітників підрядних організацій 
та структурних підрозділів при будівельних та будівельно-монтажних роботах призначено за
ступника головного інженера з будівництва Тараненко А.В.. при роботах на об’єктах енергого
сподарства -  головного інженера Неклесу ІО.ІО.
Наказом №100 від 22.12.2010 р. відповідальною особою за загальний стан експлуатації електро
господарства призначено головного інженера Неклесу ІО.ІО.
Наказом №05-П від 18.03.2016 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за збереженням 
та безпечною експлуатацією ручного електроінструменту призначено головного інженера Не
клесу ІО.ІО.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 23/ОТ від 16.11.2020 р. на підприємстві переглянута та затверджена комісія з перевір- 
ки знань працівників з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  керівник служби охоро
ни праці Юдіна Т.Д. Члени комісії -  головний інженер Неклеса ІО.ІО., головний механік Моря 
Ю.І.. лікар з гігієни праці Свтєєва Н.А.. юрист Комишна О.В., голова профспілкового комітету 
Кирилюк С.В. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Генеральний директор Лемперт В.І. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держнрані У Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону прані, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезнеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни пра
ці. профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Ви
тяг з протоколу №1.01-19 ОП від 15.01.2019 р.
Головний інженер Неклеса ІО.ІО. пройшов навчання в Комунальне підприємство Кам’янської 
міської ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрані у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону прані». «Про за
гальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол №19/4.1/2019 від
28.01.2019 р.
Керівник служби з охорони прані Юдіна Т.Д. пройшла навчання в Комунальне підприємство 
Кам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держнраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол 
№264/4.1/2018 віл 12.11.2018 р.
Голова профспілкового комітету Кирилюк Е.В.. юрист Комишна О.В. пройшли навчання в Ко
мунальне підприємство Кам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держнраці у Дніпропетровській області згідно Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових ак
тів. інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки. Протокол №31 від 18.06.2019 р.
Головний механік Моря Ю.І. пройшов навчання в Комунальне підприємство Кам’янської місь
кої ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрані V Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про за
гальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці та пожеж
ної безпеки. Протокол №21 від 28.01.2019 р.
Лікар з гігієни праці Свтєєва II.А. пройшла навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі 
Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держнраці у Дніпропетровській обла
сті згідно Законодавства України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з 
іншими Законами України. Законодавство України про працю. Витяг з протоколу №387 від



11.11.2020p.
Головний інженер Неклеса Ю.Ю.. заступник головного інженера з будівництва Тараненко A.B.,
керівник служби з охорони праці Юдіна Т.Д. пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий ком
бінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропет
ровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві» (ДБН). Витяг з протоколу №395 від 17.11.2020 р. Посвід
чення №08776. №08777, №08778.
Головний інженер Неклеса Ю.Ю. пройшов навчання в Комунальне підприємство Кам’янської 
міської ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про ОП, Правил технічної екс
плуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, 5 група з електробезпеки до 
та понад 1000 В. Протокол №01 від 07.02.2020 р.
Головний механік Моря Ю.І. пройшов навчання в Комунальне підприємство Кам’янської місь
кої ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про ОП, Правил технічної екс
плуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 
та понад 1000 В. Протокол №01 від 07.02.2020 р.
Заступник головного інженера з будівництва Тараненко A.B. пройшов навчання в ТОВ «Учбо
во-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держ
праці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, 5 група з електробезпеки 
до та понад 1000 В. Витяг з протоколу №396 від 18.11.2020 р.
Керівник служби охорони праці Юдіна Т.Д. пройшла навчання в Комунальне підприємство 
Кам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про ОП, Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки. 4 група з елек
тробезпеки до та понад 1000 В. Протокол №60/11 від 25.10.2018 р.
Заступник головного інженера з будівництва Тараненко A.B. пройшов навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийня
тих відповідно до них нормативно-правових актів. Протокол №18аС від 09.03.2020 р._________

(прізвищ е, ім'я та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки;

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони прапі. Наказом №1/ОТ від 02.01.2019 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві покладаються на керівника служби охорони праці Юдіну Т.Д.______________

наявністю служби охорони праці,

Стропальник Алвандян О.Л. -  К11 КМР «Навчально-курсовий комбінат» за професією -  стро
пальник. Посвідчення №28971 від 08.02.2019 р.
Стропальник Височенко А.Л. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моно
літ» за професією -  стропальник. Посвідчення №055138 від 21.02.2014 р.
Машиніст крана (кранівник) Височенко А.Л. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за профе
сією -  машиніст крана (кранівник). Посвідчення №5930 від 24.06.2020 р.
Машиніст крана (кранівник) Латишев Д.С. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професі
єю -  машиніст крана (кранівник). Посвідчення №5928 від 24.06.2020 р.
Слюсар-ремонтник Матвієвський G.A. -  Днінродзержинський металургійний коледж за квалі
фікацією — технік-механік. Диплом HP №32202263 від 29.06.2007 р.
Слюсар-ремонтник Донских І.С. -  Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержин- 
ського державного технічного університету за кваліфікацією -  технік-будівельник. Диплом HP 
№37251782 від 15.06.2009 р.
Слюсар-інструментальник Лузін О.В. -  Технологічний коледж Дніпровського державного тех
нічного університету за кваліфікацією -  технік-будівельник. Диплом Е19 №132865 від
01.07.2019 р.
Стропальник Алвандян О.Л.. стропальник/машиніст крана (кранівник) Височенко А.Л.. маши
ніст крана (кранівник) Латишев Д.С.. слюсар-ремонтник Матвієвський С.А., слюсар-ремонтник 
Донских І.С.. слюсар-інструментальник Лузін О.В. пройшли навчання та перевірку знань в ко
місії підприємства згідно загального курсу охорони праці, нормативної документації, інструк
цій з ОП. електробезпеки та пожежної безпеки -  в обсязі виконуваних робіт. Протокол №91С



від 07.02.2020 р.. №48С від 29.01 2020 р., №4С від 03.01.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» затверджено та 
введено в дію:
- Положення про службу охорони прані (наказом про перегляд та затвердження №5/ОТ від 

05.02.2020 р.).
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (на

казом про перегляд та затвердження №28/ОТ від 01.11.2019 р.).
- Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту (наказом про перегляд та затвердження 
№15/ОТ від 22.05.2019 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказом №77 від 02.06.2006 р.).
- Система управління охороною праці (наказом про перегляд та затвердження №34-ОТ від

07.06.2017 р.).
- Вступний інструктаж з охорони праці (наказом №77 від 02.06.2006 р.).

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функці
онування системи охорони праці на підприємстві, наказом №34-ОТ від 07.06.2017 р. перегляну
то, затверджено та введено в дію:
- Система управління охороною прані (СУ01Т).

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наказом №8/ОТ від 08.12.2020 р. затвер- 
джений перелік внутрішньої документації по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці, яка ведеться на підприємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів.
- Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал перевірки знань з електробезпеки.
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків.

Наказом №142 від 25.12.2014 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструк
ції. Наказом №30ЮТ від 01.11.2019 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвище
ною небезпекою ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА», для проведення яких потрібно проходити що- 
року спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони 
праці. Наказом №3/ОТ від 03.01.2019 р. затверджені нормативно-правові акті щодо організації 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці:
- Перелік посад та професій робітників, які проходять щорічне спеціальне навчання та переві

рку знань з питань охорони праці.
- Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці робітників.
- План-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА». наказом №33/ОТ від 10.12.2019 р. перегляну
тий та затверджений перелік інструкцій з охорони паці, які діють на підприємстві. Тексти ін
струкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і зміс- 
ту відповідають вимогам ІІЛАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
прані».________________________ __________________________________________________________інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації тощо)._________ ___________________________________________________________________



Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне обла
днання: кран мостовий електричний однобалочний підвісний КГІО 2.0-9.0-6.0 УЗ, 2008 р. в.. 
Україна (декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці, зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці №529.20.12 від 24.06.2020 p.). кран опорний електричний. 1981 р. в.. СРСР 
(декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 
праці, зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці №529.20.12 від 24.06.2020 p.). повітрозбірник V куб, м. 1990 р. в.. СРСР (декларація 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареє
стрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
№529.20.12 від 24.06.2020 p.). вилковий навантажувач FG30T-3 ТСМ. 2007 р. в.. Японія (декла
рація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, 
зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
№375.18.12 від 25.07.2018 p.). балони із зрідженим газом, основні та додаткові електрозахисні 
засоби, будівельно-слюсарний інструмент, риштування будівельні, пояса запобіж
ні._______________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НГІАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення 
про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими за
собами індивідуального захисту» (наказ про перегляд та затвердження №15/ОТ від 22.05.2019 
р.) працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №17/ОТ від
07.06.2019 р. затверджений «Перелік безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взут
тя та інших засобів індивідуального захисту робітникам 'ГОВ «СГІЕЦТЕХОСНАСТКА» та «Пе
релік безоплатної видачі додаткового спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту робітникам ТОВ «СГІЕЦТЕХОСНАСТКА». Засоби індивідуального 
захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.____________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони прані, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 200 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано- 
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». НГІАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН), НГІАОП 0.00-7.17-18 «Міні
мальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуаль
ного захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевір
ки знань з питань охорони праці». НГІАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з пи
тань охорони прані підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони прані». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОГІ 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону прані», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. На підприємстві забезпечене фінансування та організація проведен
ня попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими



чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Працівники підприємства проходять 
медичні огляди в ТОВ «Поліклініка сімейної медицини-2» м. Кам’янське у відповідності до 
договору №09/19-ПР від 27.02.2019 р. про надання послуг з проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА» 
(нова редакція), затвердженого рішенням загальних зборів учасників протоколом №3012 від
30.12.2016 р.. Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України №27-JI від
29.06.2017 р. на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками. 
Декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 
праці на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів устатковання підвищеної 
небезпеки, зареєстрованих у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці. 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права. 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання 
вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт 
підвищеної
небезпеки._______________________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки.______________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

17.12.2020 р.
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В.І. Лемперт
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «^С/» 2020 р. № ______

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про .це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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