
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

Відомості про роботодавця Фізична особа-підприємець Максименко Вадим Леонідович, паспорт 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

серія КС381068.ВИД. Галрщьким_РВ_ЛМУ_У]УШС України_у_Львівській_області_11_лютого_2005р. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
адреса__проживання:м.Львів.вул.Гнатюка.б.17.кв.40,_ЄДРПОУ_3242112270.м.тел._(098)326-56-36. 

телефаксу, адреса електронної пошти; 
Ьу(іго5егуісеІУІУ'а)атаі1.сот._Місце_виконання^обіт_згідно^оговору_оренди-вул.Вулецька.б.14 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта 
М.Львів. 

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; 

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Договірстрахуванняневимагаеться 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці непроводився 
(дата проведення аудиту) 

Я. МаксименкоВадимЛеонідович 
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: 
1 ._3варювальні роботи. 2._Зберігання_балонів_із_стисненим.зрідженим.вибухонебезпечним газом. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів 
Кількість_робочих місць_4 (чотири),розташовані_згідно договору_оренди_1 (одного)_виробничого_ 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

приміщення. 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності). 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

ГОЛИЗНІ УПРАВЛІННЯ 
ІШРШПШШ 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості Особа._відповідальна_за_охорону_праці-Максименко_Вадим_Леонідович. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Працівники_ФОП_Максименко_Вадим_Леон1дович_пройшли_навчання_та_перевірку_знань_з_ 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової оезпеки; 
охорони_праці_та_пожежної_безпеки_згідно_вимог_чинного_законодавства:_Наказом_№02-ОП_від 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та _ 

від_03.06.2019р._розроблено_та_затверджено_положення_про_слу?і^бузд^о^роинвсЕіраШ 
ЦЕНТР НАМННЯ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУ^ІЬВивА 

ВІД 

Алміністоатоо Микита Тетяна^ 



г 

інструктажу з питань охорони праці, ексштуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
№01 -ОПвід 03.06.2019р._призначено_відповілатьного_з_охорони_праці_Максименка_ Вадима 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-мегодичного забезпечення) 
Леонідовича.Наказом_№03-ОП_від 03.06.2019р. розроблені_та_затверджені_акти_з_охорони_праці. 
а_саме:_положення_про_систе\гу_управління_охороною_праці:положення_про_порядок_проведення 
навчання_та_перевірки_знань_з_питань_охорони_праці:_положення_про_організацію виконання 
робіт_з_підвищенною_небезпекою._Наказом_.У°04-ОП_від_03.06.2019р. затвердженоінструкціїз 
охорони_праці_та_посадові_інструкціі._Крім_того._ФОП_Максименко_Вадим_Леонідович 
забезпечено _усіма_необхідними_ексштуатаційними_документами.Згідно_вимог_нормативно-
правових_актів_з_охорони_праці_на_підприемстві_вчасно_проводяться_інструктажі_та_спеціальне_ 
навчання_з_питань_охорони_праці._Працівники_ФОП_Максименко Вадим Леонідович_забезпечені 
засобами_індивідуального_захисту_та_спецодягом у_встановленному_порядку._Для контролю_за_ 
виконанням_організаційних_та_технічних_заходів_безпеки_праці_при_проведенні_робіт_заведено._ 
пронумеровано_та_прошито_наступну_документацію:_журнал_реєстрації_вступних_інструктажів_з 
питань_охорони_праці:_журнал_реєстрації_інстр\ктажів_з_питань_охорони_праці:_журнал_протоко 
лів_перевірки_знань_з_охорони_праці;_журнаі_обліку_захісних_засобів.тощо.Документи, що 
вида€_ФОП_Максименко_Вадим_Леонідович._реєструються_у_спеціальному_журналі._ФОП 
Максименко_Вадим_Леонідович_забезпечено_необхідною_матеріально-техничною_та_нормативно-
правс)^юг^базою._необхідною_для_здійснення_заявлених_робіт_підвищеної_небезпеки. 

(підпис) І 

(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів, господарювання у територіальному 
органі Держпраці / / віІУ^^.. 2(Ш). № йОЗ/Ю 

Примітки: 

Головне управління Держпраці 
у Львівськіі< області 

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з .метою забезпечення виконання 
вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному.' органу державної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті.". 


