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Додаток
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ №
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб’єкта господарювання:  Яковенко Вікторія Георгіївна

2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб’єкта господарювання: 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті):  2757213502

4. Телефон:  +38-(050)-981-0621  Телефакс: 

5. Адреса електронної пошти: 

6. Місце реєстрації суб’єкта господарювання:  84100, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,
СЛОВ'ЯНСЬК, Вул. Василівська, буд. 60

7. Ступінь ризику:  Середній

8. Об’єкт (об’єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх)
місцезнаходження:  Кабінет функціональної діагностики, 84100, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, СЛОВ'ЯНСЬК, Вул. Ярослава Мудрого, буд. 12

9. Стан утримання території:  територія відсутня

10. Стан утримання будинків,приміщень та споруд:  утримується у
відповідності до Розділу 3, Голови 2 Правил.
А саме: 2.1;

11. Стан утримання евакуаційних шляхів і виходів:  утримуються у
відповідності до Розділу 3, Голови 2 Правил.
А саме: 2.23;

12. Стан утримання електрогосподарства:  утримуються у відповідності до
Розділу 3, Голови 1 Правил.
А саме: 1.1; 1.6; 1.8; 1.20;

13. Стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування: 
утримується у відповідності до вимог Розділу 4, Голови 2 Правил.
А саме:
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14. Стан утримання газового обладнання:  газове обладнання відсутнє

15. Наявність та утримання автоматичних установок протипожежного
захисту:  знаходяться на балансі та обслуговуванні орендодавця

16. Наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього
протипожежного водопостачання:  знаходиться на балансі та обслуговуванні
орендодавця

17. Наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів
пожежогасіння: 
Пожежна техніка: наявність не вимагається
Первинні засоби пожежогасіння: 'утримується у відповідності до Пункту 5
Правил.'
Тип: Вогнегасник порошковий Кількість: 1

 
Фізична особа-підприємець   Яковенко Вікторія Георгіївна
(найменування посади керівника суб'єкта

господарювання)  (підпис) (ініціали, прізвище)
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