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І
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКА СЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49033 м. Дніпро, вул. Івана Франка. 39А.

місце знаходження.
Є Д РП О У  33474621  
код згідно з ЄДРПОУ, 

генеральний директор А лпсой  Ідріс, 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(0 5 6 ) 7320992 . ф ак с(056) 7320993  
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 терріторії Дніпропетровської області, та на об'єктах замовника 
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 група «ОБЕРІГ», з 13 .06 .2018  по 12 .06 .2019 . № 0 0 1 /1 2 -0 0 0 4 0

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Алпсой Ідріс
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридично, 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;

- Роботи верхолазні;

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

- Зберігання балонів, із зрідженим(фреон) та інертним газом(гелій);

- Зварювальні роботи.
(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,

кількість робочих місць: 98. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм: 15

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

кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): адміністративно-технічний корпус -1, приміщення котельні - 1, приміщення 
матеріального складу - 1. будівля ремонтної майстерні - 1;

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



Інші відомості:

- Генеральній директор ТОВ «ДЕКА СЕРВИС» Алпсой Ідріс пройшов перевірку знань чинних 
законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці: «Загальні питання з охорони 
праці(Закон України «Про охорону праці», порядок розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, галузевих нормативно-правових 
актів з охорони праці, вимог з гігієнипраці і промислової санітарії; надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку; електробезпеки; Правила пожежної безпеки)» - Витяг з 
протоколу І1ВНЗ IIЮ «КСИМЕ»№38-КС18-17 від 14.03.2017р.(м.Київ). Посвідчення № 80. 1- 
16-038.09-17-01-5953.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

- Наказом по підприємству № 05/06/15-1 від 05.06.2015 року створена постійно - діюча комісія з 
перевірки знань, з питань охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони 
праці працівників підприємства, в наступному складі:
голова комісії: генеральній директор ТОВ «ДЕКА СЕРВИС» Алпсой Ідріс -  атестований на 
знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - 
витяг з протоколу ПВНЗ ІПО «КСИМЕ» №38-КС18-17 від 14.03.2017р.(м. Київ). Посвідчення № 
80. 1-16-038.09-17-01-5953. навчання з питань пожежної безпеки(пожежно-технічний мінімум), 
витяг з Протоколу№6 від 17.04.2018р. ТОВ «Агенція незалежного інспектування» «Експерт». 
Посвідчення №03064873 від 17.04.2018р.

члени комісії:
- начальник відділу охоронно-пожежної безпеки та охорони праці - Толбатовський Олег 
Свгенович - атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а 
саме: Загальний курс з ОП - витяг з протоколу №351 від 04.12.2015р.. ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН» 
Посвідчення №06560 від 04.12.2015р.: ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», до та вище 1000В. група IV. Протокол № 54 від 27.02.2017, ТОВ УКК«ПРОФІ 
ЛАЙН». Посвідчення № 02881 від 27.02.2017. навчання з питань пожежної безпеки(пожежно- 
технічний мінімум), витяг з Протоколу№6 від 17.04.2018р. ТОВ «Агенція незалежного 
інспектування» «Експерт». Посвідчення №03064874 від 17.04.2018р.
- менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку -  Румянцев Кирило Валерійович 
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: 
Загальний курс з ОП - витяг з протоколу №347 від 25.09.2017р.. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» 
Посвідчення №07009 від 25.09.2017 р.: ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», до та вище 1000В. група V. Протокол № 351 від 27.09.2017, ТОВ УКК«ПРОФІ 
ЛАЙН», Посвідчення № 07066 від 27.09.2017р.
- інженер-енергетик - Тендюк Олексій Миколайович - атестований на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з протоколу 
№ 244 від 13.07.2017 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення № 04753 від 13.07.2017 р.; ПБЕЕС 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», ПТЕЕС «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група V , Протокол № 239 від
11.07.2017. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення №04677 від 11.07.2017р.
Відомчім документом, що встановлює єдиний порядок функціонування Системи управління 
охорони праці, затверджене Наказом № 1/31/12 від 31.12.2012р.

- Наказом №023/03/16-1 від 23.03.2016р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
електрогосподарство підприємства - начальника технічного відділу Сгорова Сергія 
Анатолійовича -  атестованого в установленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98(група V 
Посвідчення № 07669 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». від 19.02.2018р.. Протокол № 42 від 
19.02.2018р.
- Наказ №18/01/16-1 від 18.01.2016р. - відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - 

начальник технічного відділу Сгоров Сергій Анатолійович - атестований на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП, Правила охорони



праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0 .0 0 - 1 .1 5 - 0 7 )  - витяг з протоколу № 123 від 
2 5 .0 7 .2 0 1 7  ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення № 0 2 4 1 5  від 2 5 .0 4 .2 0 1 7 р .;
ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», ПТЕЕС «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група V, Протокол № 42 
від 19.02.2018р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення № 07669 від 19.02.201 8р.

- начальник аварійно-диспетчерської служби - Нехай В'ячеслав Вікторович - відповідальний за 
безпечне виконання робіт на висоті - атестований на знання нормативно-правових і законодавчих 
актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з (J11. Правила охорони праці під час виконання 
робіт на в и с о т і Щ П а О П  0.00-1.15-07) - витяг з протоколу № 182 від 15.07.2015р ТОВ 
УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення № 02759 від 15.07.2015р.; ПБЕЕС «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група V. Протокол № 325 від 11.09.2017р.
ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення № 06459 від 11.09.2017р.

- Наказом №022/01/18-1 від 22.01.2018р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
безпечне проведення зварювальних та інших вогневих робіт - начальника технічного відділу 
Сгорова Сергія Анатолійовича -  який атестований на знання нормативно-правових і 
законодавчих актів з пожежної безпеки та охорони праці - навчання з питань пожежної 
безпеки(пожежно-технічний мінімум), витяг з Протоколу№6 від 17.05.2017р. ТОВ «Агенція 
незалежного інспектування» «Експерт». Посвідчення №03064745 від 17.05.2017р..
на знання НПАОП 40.1-1.21-98(група V Посвідчення № 07669 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». від 
19.02.2018р.. Протокол № 42 від 19.02.2018р.

- Наказом №025/05/17-1 від 25.05.2017р. по підприємству призначено особу відповідальну за 
технічний стан обладнання - начальника технічного відділу Сгорова Сергія Анатолійовича - 
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: 
Загальний курс з ОП. Правила охорони праці під час виконання робіт на висотіЩПАОП 0.00- 
1.15-07) - витяг з протоколу № 123 від 25.07.2017 ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення № 
02415 від 25.04.2017р.; ПБЕЕС «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В, група 
V. Протокол № 42 від 19.02.2018р. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН», Посвідчення № 07669 від 
19.02.2018р.

- Наказам №05/06/15-1 від 05.06.2015р. по підприємству призначено особу відповідальну за стан 
умов та безпечну організацію праці в цілому - начальника відділу охоронно-пожежної безпеки та 
охорони праці - Толбатовського Олега Свгеновича - атестованого на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - витяг з протоколу 
№351 від 04.12.2015р.. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН» Посвідчення №06560 від 04.12.2015р.; ПБЕЕС 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». ПТЕЕС «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», до та вище 1000В. група IV. Протокол № 54 від
27.02.2017. ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН». Посвідчення № 02881 від 27.02.2017.
Та законодавчих актів з пожежної безпеки навчання з питань пожежної безпеки(пожежно- 
технічний мінімум), витяг з Протоколу№6 від 17.04.2018р. ТОВ «Агенція незалежного 
інспектування» «Експерт». Посвідчення №03064874 від 17.04.2018р.

- Наказом № 05/06/15-1 від 05.06.2015 р. по підприємству створена служба з охорони праці, яка 
діє на підставі затвердженого та введеного Наказом ген, директора № 1/31/12 від 31.12.2012 р. 
«Положення про службу охорони праці».__________________________________________________.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянуті та затверджені інструкції з охороні праці на види робіт підвищеної 
небезпеки та по професіям згідно положення. Перелік робіт підвищеної небезпеки на 
підприємстві затверджено Наказом №012/06/15-1 від 12.06.2015р.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- Наказ № 04/10/17-1 від 04.10. 2017 року, затверджено перелік інструкцій з охорони праці, які 
видаються працівникам на руки під підпис у відповідності до професії, та видів робіт, в тому



чіслі при виконанні декларотивних робіт: №З.Під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів; № 9.Для монтажника електрообладнання; №13.Під час 
виконання електромонтажних робіт на висоті; №17.При вимірюванні величини опору 
заземлюючих пристроїв; №18. При роботі з бензиновою мініелектростанціей; №19. При роботах 
з ручним електрифікованим інструментом; №22.Для електрозварника ручного зварювання;
№ 24. Для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування; №26.Для 
верхолазних робіт;
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці, згідно НПАОП 0.00-4-12-05 «Типове положення прпо порядок проведення 
навчанняі перевіркизнань з питань охорони праці.
Навчання та перевірка знань працівників проводеться відповідно до вимог «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знаньз питань охорони праці», яке розроблене та 
введене на підприємстві в дію Наказом №05/06/15-1 від 05.06.2015р.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію^кваліфікаційні посвідчення), пройшли перевірку знань з питань охорони 
праці і НПАОП Протокол засідання комісії ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» №1 від 15.01.2018р.

- Навчання з Загального курсу охорони праці в ТОВ УКК«ПРОФІ ЛАЙН»:

1.Начальник будівельної дільниці - Сулік Ілля Вікторович, посвідчення №10163 від 13.06.2016;
2. Технік з експлуатації та ремонту устаткування - Гуртовий Сергій Вадимович, посвідченя № 
05651 від 15.08.2017; 3. Інженер з організації експлуатації та ремонту - Стаценко Андрій 
Олександрович, посвідчення № 05654 від 15.08.2017; 4. Технік з експлуатації та ремонту 
устаткування - Бабій Іван Іванович, посвідчення № 05653 від 15.08.2017; 5. Електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації - Бережнов Антон Олександрович, посвідчення № 13772 від 
14.11.2016; б.Інженер з організації експлуатації та ремонту - Кушал Микола Миколайович, 
посвідчення № 05655 від 15.08.2017; 7. Начальник відділення - Гуріненко Олександр Вікторович, 
посвідчення № 03064698 від 14.09.2016; 8. Монтажник устаткування зв'язку - Андрющенко Олег 
Олександрович, посвідчення № 07021 від 25.09.2017; 9. Інженер з організації експлуатації та 
ремонту - Андрющенко Олег Олегович, посвідчення № 06678 від 13.09.2017; 10. Інженер з 
організації експлуатації та ремонту - Логвіненко Юрій Миколайович, посвідчення №
03064881від 17.04.2018; 11. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування - Деревянко 
Андрій Віталійович, посвідчення № 02451 від 25.04.2017; 12. Електрогазозварник - Гарагашев 
Намік, посвідчення № 02450 від 25.04.2017; 13. Монтажник устаткування зв'язку - Сєрік Олексій 
Тимофійович, посвідчення № 10163 від 13.06.2016; 14. Монтажник устаткування зв'язку - 
Малощук Анатолій Олександрович, посвідчення № 06679 від 13.09.2017; 15. Монтажник 
устаткування зв'язку - Власенко Сергій Вікторович, посвідчення №06680 від 13.09.2017.

- Навчання за професією: «Безпечне виконаня висотно-верхолазних робіт з застосуванням 
спеціального оснащення та страхувальних засобів» НПАОП 0.00-1.15.- 07:

1. Технік з експлуатації та ремонту устаткування - Гуртовий Сергій Вадимович, посвідченя 
№ 160/10-16 від 18.10.2017; 2. Інженер з організації експлуатації та ремонту - Стаценко Андрій 
Олександрович, посвідчення № 161/10-16 від 18.10.2017; 3. Технік з експлуатації та ремонту 
устаткування - Бабій Іван Іванович, посвідчення № 173/10-15 від 18.10.2017;
4 .Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації - Бережнов Антон Олександрович, 
посвідчення № 083/09 від 18.10.2017; 5.Інженер з організації експлуатації та ремонту - Кушал 
Микола Миколайович, посвідчення № 130/08-15 від 13.07.2017; 6. Інженер з організації 
експлуатації та ремонту - Логвіненко Юрій Миколайович, посвідчення № 134/08-15 від 
17.08.2017; 7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування - Деревянко Андрій 
Віталійович, посвідчення № 524/10 від 18.07.2018; 8. Електрогазозварник - Гарагашев Намік, 
посвідчення № 18-1/13 від 09.11.2017; 9. Монтажник устаткування зв'язку - Сєрік Олексій 
Тимофійович. посвідчення № 525/10 від 18.07.2018; 10. Монтажник устаткування зв'язку -



Малощук Анатолій Олександрович, посвідчення № 8/01-16 від 15.02.2018; 11. Монтажник
устаткування зв'язку - Власенко Сергій Вікторович, посвідчення № 9/01-16 від 15.02.2018.

- Навчання за професією ТОВ Учбовий комбінат «Дніпрострой»: Електрогазозварник - 
Гарагашев Намік, посвідчення № 1492 від 28.02.2018р.. Протокол №162 від 28.02.2018р.
- навчання з питань пожежної безпеки)пожежно-технічний мінімум), витяг з Протоколу 
№ 6 від 17.05.2017р. ТОВ «Агенція незалежного інспектування» «Експерт», Посвідчення 
№03064748 від 17.05.2017р.

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до чинного 
законодавства: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної 
небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання , засоби виробництва та
наглядні посібники(набір слюсарних інструментів,драбини, інструмент з діелектричними
рукоятками)._____________________________________________________________________________ і

експлуатаційної документації,

Наказом № 016/02/16-1 від 16.02.2016р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок 
проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядами допусками. Вказані у 
декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» 
відповідно Проектно-технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами 
замовниками Проектів виконання робіт, технологічних карт. В тому числі при виконанні 
земляних робіт отримується дозвіл від організації, комунікації яких розташовані в зоні робіт.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів, та галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захістні 
властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт.
На підприємстві впроваджене регулярне відповідно до встановлених термінів, випробування і 
перевірка придатності 313, з видачеє актів, відповідно діючих норм - правових документів. Пояси 
запобіжні, зварювальні щиткиіз захистним світофільтром, захистні каски, захистні окуляри, 
засоби захисту при виконані робіт в діючих електроустановках, диелектричні рукавички, 
деелектричні коврики, інвентарні підмості, драбини, зварювальне обладнаня і таке інше -  
використовується за призначенням, у технічно справному стані, та видається працівникам під 
особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання, засобів 
індівідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, згідно діючих вимог 
нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та діючого на 
підприємстві « Положення про забезпечення 313 та, спецодягом», яке введено на підставі в дію 
Наказом №025/05/17-1 від 25.05.2017р. у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і 
перевірки засобів індівідуального захисту, що надходить на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Балони з газом закупаються самостійно.
- Проведено випробування та перевірка засобів індивідуального захисту(комплекти 
спорядження верхолазів-висотників типа «URBAN», пояса ПЛ, строп подвійний з амортизатором 
16шт.) Протокол №63/05-18 від 20.05.2018р. на ТОВ «Науково-сертіфікаційному центрі 
СТАНДАРТ »(м.Київ).
-  Перевірка та випробування електрозахистних засобів(рукавички діелектричні) -  4пари, 
Протокол№ЗС 15/2 105 18 від 21.05.2018р. ТОВ «ПОА Купіна». Перевірка та випробування 
інструмента з діелектричними ручками - пасатіжі з діелектричними ручками - Протокол № ЗС 
2/301117 від 30.11.2017р., бокорізи з діелектричними ручками - Протокол № 3C2/301117 від 
30.11.2017р., викрутки з діелектричними ручками - Протокол № ЗС 3/140417 від 30.11.2017р. 
ТОВ «ПОА Купіна».____________________________________________________________________..

засобів індивідуального захисту,



Ha TOB «ДЕКА СЕРВІС» існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення(Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.002.01-05 
«Перелік робіт підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.21-04 « Типове положення про службу 
охорони праці". НПАОПО.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», ННАОП 0.00-7.11- 
12 « Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівниківспецодягом, 
спеціальним взуттям та іншими заходами індівідуального захисту, НПАОП 0.00-1.59-87 
«Правила будівництва та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском»,НПАОПО.00-1.76-15 «Правила безпеки газопостачання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А. 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці, охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 
0.00-1.7-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями, НПАОЛП 0.00 -  
5.11-85 «Типові інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачив», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», 
НАПБ А.01.001 -2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджуються на роботу 
підвищеної небезпеки, які декларуються.

На ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» є кабінет який використовується при необхідності як кабінет охорони 
праці та пожежної безпеки, оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці та пожежної безпеки, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці та пожежну безпеку, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, необхідні для інструктажу, навчання та 
консультації працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

МатерІаййї^реЛшчііа база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
про.чшелбвої беТЛеккпід час виконання робіт, які декларуються.

і матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

\/й/ъ k l ____
бнтифікаційний

2018р.

(ініціали та прізвдще)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2018р. № ______.

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.".


