
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АГ ІНЖИНІРИНГ»________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 8_________
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 42753838____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________ Директор Котельников Олександр Анатолійович______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________ тел. (0562) 36-87-04, chernyak@tuev-dieks.com__________________
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;

_______________________ 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 ПрАТ «Страхова 
компанія «Союз-Дніпро», 1 рік, договір № 1013 від 21.09.2020 р.

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

______ Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами
аудиту охорони праці № 32349901-01.2(А)-10-0293.20 від 22.12.2020 р., проведеного 
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»

(дата проведення аудиту)

Я, Котельников Олександр Анатолійович_______________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання пілвиїненої небезпеки: трубопроводи пари та 
гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, 
посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива; вантажопідіймальні крани та 
машини

(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
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______ Кількість робочих місць: 16, на яких існує ризик виникнення травм: 5._______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ Підприємство орендує приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Піщанка, вул. Запорізька, буд. 60 (договір оренди № 02/02-2019 від
01.02.2019 р. укладений з ФОП Гудошник Т А ) . ___________________________________________

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

Інші відомості
______ Директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. пройшов перевірку знань
Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-226-19 від
15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
______ На підприємстві наказом № 9 від 25.02.2019 р. створена комісія з перевірки знань
працівників з питань охорони праці.______________________________________________________
______ Голова комісії -  директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. пройшов
перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81 - 
226-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». 
Члени комісії ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ»: головний інженер Дудніченко О.Л., головний 
енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 18-19 Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у
ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»_________________
______ Голова комісії -  директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. (ІУ група з
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Бісєров О.П. (ІУ група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), головний інженер Дудніченко О.Л. (ІУ група з 
електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустанановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією створеною на. підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»- 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-0334ЕЛ-2020 від
05.11.2020 р.) після навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок» 
комісією ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-0334ВЕЕН-2020 від
05.11.2020 р.).______________________________________________________________________
______ Голова комісії - директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. та члени комісії:
головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
№ 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-242-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання
у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».___________________________________________________
______ Голова комісії -  директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. та члени комісії:
головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» комісією створеною на. пі дставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»_____
______ Голова комісії -  директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. та члени комісії:
головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» комісією створеною на, підставі



наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 2635 від 01.09.2020 р. (витяг з 
протоколу № 81-908-20 від 25.09.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека»._______________________________________________________________
______ Голова комісії -  директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. та члени комісії:
головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О.П. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 20-19 Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»
______ Наказом № 66 від 23.10.2020 р. призначені відповідальні за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства головний енергетик Бісєров О. П. (ІУ група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), а у разі його відсутності -  директор Котельников О.А. 
(ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустанановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»
______ Наказом № 65 від 23.10.2020 р. призначені відповідальні за безпеку під час монтажу,
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування: трубопроводів пари та 
гарячої води, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа - головний енергетик Бісєров 
О.П., на час його відсутності - директор Котельников О.А., які пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»_____
______ Наказом № 62 від 23.10.2020 р. призначені відповідальні за безпеку під час монтажу,
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування: вантажопідіймальних кранів 
та машин - головний енергетик Бісєров О.П., на час його відсутності - директор Котельников 
О.А., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
№ 2635 від 01.09.2020 р. (витяг з протоколу № 81-908-20 від 25.09.2020 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».___________________________________________

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

_______Наказом по підприємству № 64 від 23.10.2020 р. створена служба з охорони праці;
функції служби охорони праці покладені на головного інженера Дудніченка О.Л.____________

наявністю служби охорони праці,
_______Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
виконують роботи пі двищеної небезпеки, що декларуються пройшли перевірку знань з питань 
охорони праці: слюсар-ремонтник Сорока О.С. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), 
електрозварник Сорочинський Р.Г. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), електромонтера 
Якушев С.О. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань інструкцій з 
охорони праці № 13 при виконанні робіт на висоті; № 17 для електрозварника; № 23 для 
слюсаря-ремонтника; інструкції № 2 з пожежної безпеки для працівників підприємства; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
комісією з перевірки знань ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 12 від 03.09.2020 р.); 
інструкцій з охорони праці № 15 під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого 
інструменту та переносних електричних світильників; № 26 при монтажі, демонтажі, 
налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні трубопроводів пари та гарячої води,



налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні вантажопідіймальних кранів та машин 
комісією з перевірки знань ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 13 від 23.10.2020 р.); 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» комісією з перевірки знань ТОВ «АГ 
ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 14 від 09.11.2020 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол № 15 від 10.11.2020 р.) комісією з перевірки знань ТОВ «АГ 
ІНЖИНІРИНГ» та інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.__________________________
_______Робітники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що
декларуються мають відповідну кваліфікацію: Сорока О.С. (посвідчення № 1063-1-2020 від
21.08.2020 р.) отримав професію слюсаря-ремонтника 3-го розряду у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека», Сорочинський Р.Г. отримав професію електрогазозварника у ПТУ № 2 м. 
Дніпропетровська (диплом НР № 30935070 від 22.06.2007 р.), отримав кваліфікацію зварника 
pWPS/141/BW/H-L045/T4/23, pWPS/141/FW/PF/P4/23 у ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС» (кваліфікаційний сертифікат зварника № 141-OSP-031-W-19 від 06.03.2019 
р.), отримав кваліфікацію зварника pWPS/141/BW/H-L045/T4, pWPS/141/FW/PF/P4 у ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (кваліфікаційний сертифікат зварника № 141-OSP- 
0 3 0 ^ -1 9  від 06.03.2019 р.), отримав кваліфікацію зварника pWPS/135/BW/H-L045/T6, 
pWPS/135/FW/PF/P8 у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (кваліфікаційний 
сертифікат зварника № 135-OSP-029-W-19 від 06.03.2019 р.), Якушев С.О. отримав професію 
електромонтера лінійних споруд електрозв’язку та проводного мовлення у ДПТНЗ (диплом
НР № 44943171 від 27.06.2013 р.)_______________________________________________________
_______Наказом № 63 від 23.10.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві
інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 63 
від 23.10.2020 р. введено в дію інструкції з охорони праці: № 23 для слюсаря-ремонтника; № 
13 при виконанні робіт на висоті; № 15 під час робіт із застосуванням ручного 
електрифікованого інструменту та переносних електричних світильників; № 17 для 
електрозварника; № 26 при монтажі, демонтажі, налагодженні, ремонті, технічному 
обслуговуванні трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском понад 
0,05 МПа; № 27 при монтажі, демонтажі, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні
вантажопідіймальних кранів та машин.__________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» ведуться:______________________________________________
журнал обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників;
журнал обліку і огляду такелажних засобів;
журнал обліку та зберігання засобів захисту;
журнал ремонтних робіт по обладнанню, що працює під тиском;
журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників.

При виконанні вказаних робіт підвищеної небезпеки на підприємстві застосовують: 
інверторний зварювальний апарат Kemppi Kempomig 5200sw, зав. № 64171(4678), інв. № 09, 
виробництва Фінлядія; інверторний зварювальний апарат Magic Wave 3000, зав. № 28137959, 
інв. № 08, виробництва Австрія; дриль ударний EinhellTC-ID 650E, зав. № 2ZTR9JT, інв. № 11, 
виробництва Німеччина; кутова шліфувальна машинка. УТТТМ-125 SPARKY, зав. № 158807, 
інв. № 01, виробництва Болгарія; кутова шліфувальна машинка, УТТТМ-230 Metabo WE 19-180 
Quick RT, зав. № 9050020261, інв. № 26, виробництва Німеччина; кутова шліфувальна 
машинка УШМ-150 Metabo WE 15-150 Quick RT, зав. № б/н, інв. № 03, виробництва 
Німеччина; кутова шліфувальна машинка УШМ-180 Metabo WE 19-180 Quick RT, зав. № б/н,



інв. № 04, виробництва Німеччина; кутова шліфувальна машинка УШМ-125 Metabo, зав. № 
03614010, інв. № 02, виробництва Німеччина. Вимірювальною електролабораторією ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» (атестат про акредитацію № 201316, від 
04.04.2016 р.) проведена перевірка ізоляції зварювальних апаратів, ручного інструменту ТОВ 
«АГ ІНЖИНІРИНГ», про що надані протоколи № 0408-ЗИ, № 0409-ЗИ від 22.11.2020 р.

ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» проводить ремонт устаткування підвищеної небезпеки 
відповідно до вимог ТУУ 33.1-42753838-004-2020 «Ремонт обладнання, що працює під 
тиском», ТУУ 29.2-42753838-003-2020 «Ремонт вантажопідіймальних кранів і підйомників
металевих. Капітальний ремонт»._______________________________________________________

експлуатаційної документації,
______ Наказом № 7 від 25.02.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________
______ Працівники ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці», в т.ч.:________________________________________________________

-  Костюм бавовняний -  виробництва Україна -  10 од.;__________________________________
-  Черевики шкіряні -  виробництва Україна -  10 пар.;___________________________________
-  Рукавички комбіновані -  виробництва Україна -  20 пар.;______________________________
-  Каска захисна -  виробництва Україна -  10 од.;________________________________________
-  Підшоломник -  виробництва Україна -  10 од.;_______________________________________
-  Рукавички бавовняні -  виробництва Україна -  20 пар.;
-  Протигази -  виробництво Україна -  10 од.;
-  Пояс рятувальний -  виробництво Україна -  5 од.;
-  Пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К, виробництво Україна, 2020 р.в. -  3 од.;
-  Пояси рятувальні з мотузками, 2019 р.в., Україна, 2 од.;
-  Костюм зварника -  виробництво Україна -  2 од.;
-  Рукавиці брезентові -  виробництво Україна -  5 пар.;
-  Рукавиці-краги -  виробництво Україна -  3 пари.;
-  Щиток захисний -  виробництво Україна -  3 од.;
-  Окуляри захисні -  виробництво Україна -  5 од.;
-  Берет бавовняний -  виробництво Україна -  10 од.;
-  Попереджувальні знаки та написи -  25 од.;
-  Сигнальна огороджувальна стрічка -  500 м.

______ Випробувальною лабораторією ТОВ «ЮАСАФЕТІ» проведені періодичні
випробування поясів запобіжних лямкових 2ПЛ-К, 3 од. (протокол випробувань № 42/08 від
21.08.2020 р.).___________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
_____Наказом № 63 від 23.10.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з
охорони праці, що діють у ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ»: Закон України «Про охорону праці»; 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; НПАОП 0.00
2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють 
на. підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації



пбттяттняння1 ІТТО пряттює під тиском»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів»._____________________________________
______ Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони пратті та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з о х о р о н и  праці.__________

У ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» є куточок охорони праці, оснащений: комп’ютером, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників 
з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріали

/
-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

±£.Р-

O.A. Котельников
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці < /0  ___ 20 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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