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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості

про

роботодавця

7 0 6 _________ «Техноекспоот»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50014, м.

К р и в и й Ріг, вул.. Тихвінська, 16 кол Є ЛРПО У 30498372,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

а и р є к то р

Глалирь О льга В ла ли с ла вівн а ;е -та іІ: firm a@ tehnoexport.dp.ua
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:

м. Кривий Ріг, вул.Тихвінська, 16, лільниця з рем онту автокранів;

та

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

о б ’єкти ЗГІЛ Н О Л О ГО В О Р ІВ П ІЛ Р Я Л У
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інф ормація
про
наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків м ож ливої шкоди Страхова компанія «Еталон»
(найменування страхової компанії,
ліє ло 30.11.2019 о, № 080000-15001097, від 22.11.2018 0
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф ормація про проведення добровільного
п р а ц і__________________________ невимагається

аудиту з охорони

(дата проведення аудиту)

Я,

Глалирь

Ольга Влалиславівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність м атеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
пром ислової безпеки п ід ча с виконання таких робіт підвищ еної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інш их ємностей із
(найменування виду робіт

стисненим, зрілж еним , отруйним, вибухонебезпечним та інертним
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

газом
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, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відом ості усі посалові особи навчені, та

про йш ли

перевірку

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань норм ативних актів з охорони праці: лиоектоо Глалирь О.В. за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

з загального курсу охорони праці в Приватному заклалі «Центр професійної
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

.

освіти і навчання» Іпротокол №1291 віл 23. 17 18 о); головний інженер Чернюк
Г.І.- з Правил охорони праці піл час експлуатаціїоблалнання, що працює піл
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

тиском в Приватному заклалі «Центр професійної освіти і навчання»
іпротокол №1293 віл 23.11.18 р}; інженер з охорони праці Кононенко О.О. нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

з загального курсу охорони праці в Приватному заклалі «Центр професійної
освіти і навчання» (протокол №1291 віл 23.11.18 р); майстер Чумак А. О. - з
Правил охорони праці піл час експлуатації облалнання, що працює піл
тиском в Приватному заклалі «Центр професійної освіти і навчання»
Іпротокол №1293 віл 23.11.18 р); газоелектрозварники Вотько В.В., Соколов
В.О. пройшли навчання і перевірку знань з Правил охорони праці піл час
експлуатації облалнання, т о працює піл тиском в Приватному заклалі
«Центр професійної освіти і навчання» (протокол №1294 віл 23.11.18 р

Декларація
господарювання

зареєстрована
у
журналі
у
територіальном у
органі

обліку
с уб ’єктів
Держпраці
___

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на
обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки.
^ 'І. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не
за ін ф вс тьс я фізичними особами, які через свої релігійні переконання
гься від його прийняття та повідомили про це відповідному
ржавної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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