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виконаб^И^ КОМІТЕТ 1 ДЕКЛАРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКО- відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
Відділ зду.ініствлмогаяРМІйснодавства з питань охорони праці та промислово^ оезпеки 

ФО-П Київська Надія Пантелеймонівна 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

паспорт МО 578866 видам Суворвськгш РВ УМВС України в Херсонській області 26.08.1998р. 
серія і номер паспорта, ким і коли виданий 

м. Херсон, вул. Тираспольська буд. 60А, кв. 73 
місце проживання 

ОКПО 1851403125 
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 

(050) 5056744 1851403125(а),икг.пеі 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

роботи виконуються, згідно з договорами підряду 
місце (адреса) 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 

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

Я, ФО-П Київська Надія Пантелеймонівна . 
(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: 

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
Роботи верхолазні та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу, 

Робочих місць на підприємстві - 5, в т. ч. на яких існує підвищений ризик -2. 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Офісне приміщення -1, виробниче приміщення -1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 
Київська Тетяна Миколаївна призначена: 

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

відповідальним за стан охорони праці і техніки безпеки, згідно наказу №2-ОП від 01.09.2017р. 
відповідальним за видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно наказу 
№6-ОП від 01.09.2017р. 
відповідальним за засоби індивідуального захисту, згідно наказу №4-ОТІ від 01.09.201^Р*1^ 



відповідального за безпечне проведення верхолазних робіт на висоті 5м і більше, згідно наказу 
№5-ОП від 01.09.2017р. 
Соболевський Микола Степанович призначен відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства, згідно наказу №3-ОП від 01.09.2017р. 

наказом №1-ОП від 03.03.2015 року затверджено Положення про систему управління охороною 
праці, Положення про службу охорони праці 

наявність служби охорони праці, 

Розроблені та затверджені наказом № 1-ОП від 01.09.2017 року інструкції по охороні праці по 
професіям та видам робіт, розроблено посадові інструкції 

інструкцій, 

наказом № 1-ОП від 03.03.2015 року затверджено Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), 

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

наказом № 4-ОП від 03.03.2015 року затверджено Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Робітники забезпечени спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 

засобів індивідуального захисту, 

підприємство забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами з питань охорони 
праці 

забезпечення) 

ФО-П Київська Надія Пантелеймонівна 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^^ ^ДЛУС^О УЛ р. N 


