
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Відділ адміністративних послуг 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
73000, 

•,:.Х'..рсо,!, вї££їїйс>відності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки 

до Порядку 

Відомості про роботодавця ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"ЦЕНТР +' 
(для юридичної особи: найменування 

73000, м.Херсон, вул.21-ГО СІЧНЯ, буд.37, к.324, код ЄДРПОУ 39905678 
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 

\ Код КВЕД 4 3.21 Електромонтажні роботи; 
Код КВЕД 4 3.29 Інші будівельно-монтажні роботи (основний); 
Код КВЕД 4 3.31 Штукатурні роботи; 
Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 
Код КВЕД 4 3.34 Малярні роботи та скління; 
Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи; 
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 4 6.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічними виробами; 
Код КВЕД 4 6.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічним обладнанням; 
Код КВЕД 4 9.41 Вантажний автомобільний транспорт; 
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах; 
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

директор КУЛИКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

Паспорт МО № 469706, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонській 
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,' місце проживання, 

області 02 березня 1998р., ІПН 2777110217, м.Херсон, вул.Патона д.5, кв.204 
номер облікової картки платника податків 

+380503967560 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Херсонська область, 
не має машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди не потрібен 

Я, Куликов Олексій Валерійович, 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки: 

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 
1,3 метра 

Устаткування підвищеної небезпеки: не має 

Загальна кількість робочих місць: 4 
в тому числі тих, на яких існує підвищений 

а* 
/3<ґГ і 



Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:Куликов Олексій Валерійович 

Служба охорони праці, інструкції, інформація про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційна документація, засоби 
індивідуального захисту, нормативно-правова та матеріально-технічна база 
навчально-методичного забезпечення: в наявності 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 

(ініціали та прізвище) 
О.В. Куликов 


