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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «БУДЗВ'ЯЗОК»»________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49010. Дніпропетровська

обл., м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 27.__________________
місцезнаходження,

______________________________________ 32651036___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ директор Дяков Анатолій Миколайович__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________________ (050) 320 44 79. 32651036 s p m k r .n e t__________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
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;

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н. с. Новов'язівське_______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________та згідно укладених договорів на об'єктах замовників
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди
_______________________________________відсут ній________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________ не проводився____________________
(дата проведення аудиту)

Я. Дяков Анатолій Миколайович________________________________
(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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах._____
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищ еної небезпеки та/або

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях.
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолазні: зварювальні роботи.______________
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)
без отримання відповідного дозволу,

_________________ 18______
кількість робочих місць,

14
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

6
будівель і споруд (приміщень),

______________________________________________ 8__________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

охорони праиі та промислової безпеки наказом № 038ЮП від 10.10.2003 покладено на
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

інженера з охорони праці Лесного В. В. Наказом № 038/РП від 10.10.2003 інженером з
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони праці призначено Лесного В. В. Наказом № 002/О П від 25.01.2013 на__________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підприємстві переглянуто «Положення про службу охорони праці» й «Положення про
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані», розроблені та
затверджені у 2003 р. На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення
інструктажів з питань охорони праиі здійснюються згідно «Положення про проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві наказом № ОР2/ОП
від 25.01.2013 переглянуто посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праиі.
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20
примірників), в тому числі інструкцію № 5 з охорони праці при виконанні робіт на висоті,
інструкцію № 15 з охорони праиі при виконанні робіт з інструментом та пристроями,
інструкцію № 6 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів, інструкцію № 7 на виконання газозварювальних робіт
та інструкцію № 10 з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт,
розроблені та затверджені у 2003 р. Наказом № ООІ/ОП від 04.01.2019 на підприємстві
переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань охорони праиі. Директор Дяков А.М..
директор з виробництва Любченко С.В.. головний інженер Хоменко Г.М. та інженер з
охорони праиі Лесной В. В. пройшли навчання загальних питань з охорони праиі в Д П
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 82-18 від 31.10.2018). Інженер Коваленко С.В.
пройшов навчання загальних питань з охорони праиі в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області
(протокол № 69/1-17 від 26.10.2017). Директор з виробництва Любченко С.В.. головний
інженер Хоменко Г.М.. інженер з охорони праиі Лесной В.В. та інженер Коваленко
С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в
Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 62-17 від 11.1.2017). Директор з
виробництва Любченко С.В.. головний інженер Хоменко Г.М.. інженер з охорони праці
Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праиі під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 44/1-18 від 25.07.2018). Директор з
виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М ., інженер з охорони праці
Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області
(протокол № 72/2-17 від 15.11.2017). Директор з виробництва Любченко С.В.. головний
інженер Хоменко Г.М.. інженер з охорони праиі Лесной В.В. та інженер Коваленко
С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 6317 від 11.10.2017). Директор з виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко

2

r
Г.М., інженер з охорони праиі Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки прані. Охорона прані і промислової
безпеки у будівництві (ЛБН)» в ЛП «Придніпровський ЕТП» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 53/1-17 від
20.09.2017). Директор з виробництва Любченко С.В.. головний інженер Хоменко Г.М..
інженер з охорони праиі Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській
області (протокол № 44-18 від 25.07.2018; IV група з електробезпеки). Директор з
виробництва Любченко С.В.. головний інженер Хоменко Г.М.. інженер з охорони праиі
Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський
ЕТП» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській
області (протокол № 53-17 від 20.09.2017). Електрогазозварник Проліс В.М. на підставі
результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила
атестації зварників», затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за
№ 61. допущений до ручного дугового (111) зварювання: котлів, трубопроводів пари та
гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0.6 МПа, технологічного
обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 107 й посвідчення
зварника № КВ-19/988-1 від 11.10.2017. видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»),
Електрогазозварник Проліс В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими
Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61. допущений до газового (311)
зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском
не більше 1,2 МПа. зовнішніх мереж й споруд водопостачання й каналізації, сталевих
конструкцій (протокол № 108 й посвідчення зварника № КВ-19/988-2 від 11.10.2017. видані
ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»), Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ
Учбовий комбінат «Дніпробуд» Беспальку А.І. й Горбулі С.В. присвоєно професію:
монтажник зовнішніх трубопроводів четвертого розряду (протокол № 820 від 11.08.2017:
посвідчення №№ 8503. 8504). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий
комбінат «Дніпробуд» Редьку С. Є. присвоєно професію: стропальник (протокол № 823 від
23.08.2017: посвідчення № 8558). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий
комбінат «Дніпробуд» Швайдаку K.M. присвоєно професію: ізолювальник з термоізоляції
четвертого розряду (протокол № 445 від 15.04.2014: посвідчення № 5913). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Харитонову Р.В. й
Харитонову Т.В. присвоєно кваліфікацію: монтажник з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій четвертого розряду (протокол № 322 від 04.03.2014:
посвідчення №№ 5882. 5883). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий
комбінат «Дніпробуд» Лужеиькому Д.В. присвоєно професію: монтажник з монтажу
санітарно-технічних систем та обладнання четвертого розряду (протокол № 727 від
27.07.2017: посвідчення № 8490). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ УКК
«ПР0Ф1 ЛАЙН» Хітькову 1.0. присвоєно професію: бетоняр четвертого розряду
(протокол № 315 від 05.09.2017: посвідчення № 06308). Рішенням_______державної
кваліфікаційної комісії ТОВ «УК СПЕКТР» робітникам підприємства: Пролісу В.M..
Харитонову Р.В. й Харитонову Т.В. присвоєно професію: верхолаз шостого розряду
(протокол № 162 від 01.08.2018: посвідчення №№ 06832, 06833. 06834). Рішенням
кваліфікаційної
комісії ВАТ «Дніпрохімбуд» Понежі В.М. присвоєно кваліфікаційний
розряд - шостий за професією машиніст бульдозера (свідоцтво № ДХБ 187033 від
23.01.1993). Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять
перевірку знань: загальних питань з охорони праиі: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правша безпеки
систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі
виконуваних робіт: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі при виконанні робіт на
З
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висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-5.11-85 «Тилова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 45.2-7.0212 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праиі і промислової безпеки у будівництві
(ДБН)» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт;
НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі
виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праиі (протоколи:
N° 1 й № 2 від 04.01.2019; № 3 й № 4 від 09.01.2019; № 5 її № 6 від 10.01.2019; Лг° 7 від
11.01.2019; № 8 від 14.01.2019). Розроблено й затверджено наказом № 004/РП від
25.02.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом
№ ООІ/ОП від 04.01.2019
призначено
осіб (директор з виробництва Любченко С.В. і головний інженер Хоменко
Г.М.). відповідальних за безпечне виконання: робіт, що виконуються на висоті понад 1.3
метра; робіт в колодязях, шурфах.
траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи
верхолазні; зварювальні роботи. Наказом № 002/РП від 04.01.2019 відповідальність за
електрогосподарство й справний стан електроустаткування покладено на головного
інженера Хоменка Г.М. Наказом № ООЗ/ОП від 04.01.2019 відповідальність за організацію
та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на
головного інженера Хоменка Г.М. Наказом №
ООЗ/ОП від 04.01.2019 на підприємстві
затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються за нарядами-допусками. Наказом
№ ООЗ/ОП від 04.01.2019 відповідальним керівником верхолазних робіт директор призначив
головного інженера Хоменка Г.М.. відповідальним виконавцем верхолазних робіт інженера Коваленка С.В. На підприємстві розроблено, узгоджено й затверджено наказом
№
004/РП від 04.01.2019_____ інструкцію з підготовки та безпечного проведення
газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 004/РП від
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перелік газонебезпечних робіт. Наряди-допуски реєструються в журналі.
Робітники перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт проходять
стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти робочих змін.
Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству.
При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з
питань охорони праиі на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються
інструкції з безпечних методів робіт. Наказом № 0 0 4 /0 п від 04.01.2019____ призначено
особу (головний інженер Хоменко Г.М.). відповідальну за проведення газонебезпечних
робіт; за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 004/РП
від 04.01.2019 відповідальність за підготовку об'єктів до проведення
газонебезпечних
робіт покладено головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 004/РП від 04.01.2019
призначено особу (інженер Коваленко С.В.), яка має право видавати наряди на виконання
газонебезпечних робіт. Наказом № 004ЮП від 04.01.2019 відповідальність за стан і
утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після їх
застосування покладається на головного інженера Хоменка Г.М. Зовнішній огляд
рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом №
004ЮП від 04.01.2019 відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів
покладається на
головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 005/РП від 04.01.2019
головного інженера Хоменка Г.М. призначено відповідальним за здійснення: вхідного
контролю проектної документації; вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів;
вхідного контролю устаткування: операційного контролю та приймання окремих
монтажних робіт. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й
розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві
є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на
драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що
декларуються.
на підприємстві є в наявності: засоби індивідуального захисту:
зварювальний апарат типу МЗПО ИСА-250; трансформатор для ручного дугового
зварювання типу ТОР; пояси запобіжні (інв. №№ 1. 2, 3, 4, 5). фали запобіжні типу 1ФК,
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страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза (карабіни; запобіжні верхолазні
пристрої: затиски ручні для тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати;
затискачі; пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо),
металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом,
робочі сидіння розміром 300 х 600 мм. риштування будівельні типу «Атлант», рятувальні
мотузки, засоби підмощування, огородження, сітки захисні, настили, козирки, сходи,
трапи й містки, що мають огорожу, знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні,
футляри, чохли; газосигналізатор; газоаналізатор; набори електроінструменту з
ізольованими ручками; ізолювальні штанги та кліщі; електровимірювальні кліті;
покажчики напруги; іскробезпечний інструмент; калоші діелектричні;
рукавиці
діелектричні; килимки діелектричні; газоансілізатор-лампа ЛБВК; молотки слюсарні, в т.
ч. з кольорову металу; інвентарні шити огородження; знаки сигнальні, таблички
попереджувальні і підставки до них; переносні вибухозахишені світильники напругою не
вище 12 В (лампи акумуляторні); протигази шлангові ПШ; спеціальне взуття: чоботи,
черевики без металевих цвяхів й підковок із неслизькою підошвою). надійні засоби
сигналізації
й
зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено результати
випробувань поясів запобіжних: поясних карабінів; рятувальних мотузків й драбин
(протоколи №№ 1. 2, 3, 4 й 5 від 04.01.2019). Випробування поясів запобіжних, поясних
карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи,
яка відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 019/ОП від
27.07.2018______ на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів
індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат
проведених і наступних випробувань. Представлено акт випробування від 24.08.2018 на
герметичність шлангових протигазів. Зберігання засобів захисту організовано відповідно
до вимог заводів-виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до
вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках
обліку. Представлено копію договору № 62 від 12.11.2018 підприємства з ДП «Учбововиробничий комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл
Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт:
контроль якості зварних з'єднань; механічні випробування зразків; атестація зварників.
Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за договором
надання послуг механізмами № 09-09/18 від 09.09.2018 з Фізичною особою - підприємцем
Герасимовим І.В. (дозвіл № 400.14.15 від 02.07.2014 р.. виданий Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду на експлуатацію
технологічних транспортних засобів (згідно з переліком). Підприємство уклало договір №
23 від 07.09.2018 з електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУП1НА» (дозвіл №
1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України,
продовжений до 22.10.2022; дозвіл № 1508.12.30 Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На підприємстві організовано
проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (,попередній
медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди): заключний
акт, виданий 19.11.2018 КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 8». На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці,
в тому числі Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці при виконанні робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)»,
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної
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безпеки». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праиі під час експлуатації обладнання,
то праиює під тиском» тоиіо. Наказом № ОР7/ОП від 04.01.2019 відповідальність за
облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці
директор поклав на себе. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони прані: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праиі на робочому місці: журнал реєстрації інструкцій з охорони праиі: журнал
реєстрації видачі інструкцій з охорони праиі: журнал обліку і зберігання електрозахисних
засобів: журнал обліку та зберігання засобів захисту: журнал приймання та огляду
риштувань та помостів: журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання
газонебезпечній робіт: журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту,
трансформаторів
та
ін.:
журнал
обліку
робіт.
що
виконуються
за нарядами і розпорядженнями: журнал обліку та огляду такелажних засобів,
механізмів та пристроїв: журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів.
Наказом № 038ЮП від 10.10.2017
відповідальним за проведення первинного та
повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено
інженера з охорони праиі Лесного В.В. Підприємство уклало договір № 01/07 від 01.07.2010
з Житлово-будівельним кооперативом № 12 «Горняк» на строкове платне користування
нежитловими приміщеннями площею 85.5 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Погребняка. буд.
27. Підприємство уклало договір суборенди нежитлових приміщень № 61АС від 01.05.2018
з ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-1» на термінове платне користування (суборенду) нерухомим майном
(нежитлове приміщення (склад) загальною площею 285.6 м2). яке розташовано за адресою:
м. Дніпро, узвіз Лоиманський. буд. ЗД. Працівники підприємства забезпечені санітарнопобутовими приміщеннями згідно з нормами. Матеріально-технічна база підприємства
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки.
Підприємство має дозвіл № 0118.14.12. виданий Територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області 07.02.2014. на виконання робіт
підвищеної небезпеки, а саме: земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій: роботи верхолазні, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту: зварювальні роботи.
А.М. Дяков
(ініціали т а п різви щ е)
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Примітки: 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, устатковання 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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