
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Відділ адміністративних послуг 
с Я # 0 < ? & ^ « V декларація _ 

відповідності і" матеріально-технічної бази рб^отода 
Вх. від кіо вим'ям ічятнпдядртая з питань охорони праці 

та промислової безпеки 
73000, м.Херсон, пр.Ушакова,37 

маг?. 

Відомості про роботодавця 
ПП «ВК» «ХЕРС0НТЕПЛ0И30ЛЯЦИЯ» 

найменування юридичної особи, 

75051, Херсонська обл., Білозерський район, село Станіслав, вул.Спортивна, 
6.54, код ЄДРПОУ 35667725; 

місце її державної реєстрації, код платника 

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи (основний); 
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Директор Рагушенко Андрій Сергійович; 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

(0552) 41-46-48, (050) 717-00-02, апсігеі гадизЬепкобикг.пеЬ; 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Україна, будівельні майданчики замовників; 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки; 

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

Я, Рагушенко Андрій Сергійович, 
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:6; 
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:3. 

Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: Рагушенко Андрій Сергійович; 

Наявність служби охорони праці: спеціаліст з охорони праці в порядку 
сумісництва в особі директора Рагушенко Адрія Сергійовича; 

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: інструкції з охорони праці для видів робіт підвищеної 
небезпеки та виробничі(19од.); 
Протокол №296/1 від 25.07.2017р., виданий ТОВ «ХНКК «Професіонал», директора 
Рагушенко А.С., заст.директора Палкіна О.А., загальні питання з ОП, НПАОП 
0.00-1.15-07; 
Посвідчення №724 від 07.07.2017р., видане ТОВ НКК «Херсонбуд», монтажника ст. 
з/б конструкцій ПП «ВКФ «ХЕРСОНТЕПЛ0И30ЛЯЦИЯ» Маланчіна Є.В., про перевірку 
знань з НПАОП 0.00-1.15-07; 
Посвідчення №726 від 07.07.2017р., видане ТОВ НКК «Херсонбуд», монтажника ст. 
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з/б конструкцій ПП «ВКФ «ХЕРСОНТЕПЛ0И30ЛЯЦИЯ» Бзлого О.В., про перевірку 
знань З НПАОП 0.00-1.15-07; 
313 в наявності в повному обсязі. 

(під^с) 
А.С. Рагушенко 

(ініціали та прізвище) 

М.П. 

серпня 2017р, 

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

С.1̂ УУУ\ГА 2017 р. N . 


