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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ідпоЗідності матеріально-технічної бази роботодавця 

законодавства з питань охорони 
та промислової безпеки 

У-/ 

Відомості про роботодавця 
ТОВ «ВЕНТА-УКРАЇНА» 

найменування юридичної особи, 

73000, Херсонська обл., м.Херсон, вул.Молодіжна, 76, код ЄДРПОУ 
38387214 

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціогіування 

ерсонська обл., м.хер 

місце її державної реєстрації, код платника 

(основний); 
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Директор Бектемірова Еміне Серверівна; 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

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

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

Я, Бектемірова Еміне Серверівна, 
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 

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

(050)6869698; 

1,3 метра. 

Устаткування підвищеної небезпеки: не має. 

Загальна кількість робочих місць:4; 
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:2. 

Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: Бектеміова Еміне Серверівна; 

Наявність служби охорони праці: спеціаліст з охорони праці в порядку 
сумісництва в особі директора Бектемірової Еміне Серверівни; 

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 №326 від 26.10.2016р., виданий КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» директора Бектемірової Е.С. 
Посвідчення №168467 від 04.05.2017р., видане КП «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради», чистильнику ТОВ «Вента-Україна» Калініченко 
Ю.В. З НПАОП 0.00-1.15-07; , про перевірку знань 
Посвідчення №168469 від 04.05.2017р., видано,.КП «.Вазчально-курсовий комбінат» 
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Дніпропетровської обласної ради», чистильнику ТОВ «Вента-Україна» Давиденко 
О.Л, про перевірку знань 5 НПАОП 0.00-1.15-07; 
313 в .̂ а-йеяо&гзч/в повному обсязі. 

Е.С. Бектемірова 
(ініціали та прізвище) ііігвтт 

^Зеїг&і; 
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 
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