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Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для ю р и ди чн ої особи: найменування ю р и д и ч н о ї особи ,

«САКТІ ПЛЮ С»; адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця
м ісц езн аходж ен н я , код згід н о з Є Д РП О У , прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

Володимира Вернадського, будинок 17/5; код СДРПОУ 30192710; директор

__________

телеф аксу, адреса електронної пошти;

ТОВ «САКТІ ПЛЮ С» Ф ільченко Денис М иколайович: телефон/факс (056) 376-55-58;
e-mail: info@ sakti.com.ua________________________________________________________________

для ф ізи ч н ої о соби — підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер обл ік ов ої картки платника
податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів_______________________________
м ісц е виконання р обіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
м аш ин, м еханізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди:
дані шодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
(найменування стр ахової компанії,

стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди відсутні.
строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Ф ільченко Денис М иколайович, директор ТОВ «САКТІ ПЛЮ С».
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю р и ди ч н ої о со б и або ф ізи ч н ої о со б и — 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвиш еної небезпеки:
а саме:
1. Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра.____________________________________
(найм енування виду р обіт п ідви щ ен ої небезпеки та/або маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної

2. Роботи верхолазні.____________________________________________________________________
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

3. Зварювальні роботи.___________________________________________________________________
виконуються таУабо експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

4. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._________________________
5. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом
(пропан-бутан, кисень, аргон).___________________________________________________________
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6. Земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій._________________________________________________ ________________
Кількість робочих місць - 5, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик____________
кількість р обоч и х м ісць, у том у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель

виникнення травм - 5. Кількість будівель і споруд - 1, кількість цехів (виробничих________
і сп о р у д (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

підрозділів) - 1.
Інщі відомості директор Ф ільченко Денис М иколайович, згідно наказу №5 від
(прізвищ е, ім ’я та по батькові о сіб , які відповідаю ть за дотрим анням вимог законодавства з питань охорони

25.03.2019 року, покладає відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань
праці та пром и сл ов ої безпеки; наявністю сл уж би охор он и праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони праці та промислової безпеки на підприємстві на себе (перевірка знань комісією
інструктаж у з питань охор он и праці, експлуатаційної докум ентації, засобів індивідуального захисту,

Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області законів та нормативпонорм ативно-правової та м атеріальн о-техн ічн ої бази навчально-м етодичного забезпечення)

правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК
«ДНІПРОБУД» № 104/4.4/2019 від 25 квітня 2019 року: перевірка комісією Головного
управління Держпраці у Д ніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації
безпечного

ведення

газонебезпечних

робіт»

НПАОП

0.00-5.11-85.

протокол

ТОВ

«Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем

газопостачання»

НПАОП

0.00-1.76-15,

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» № 395 від 04 квітня 2019 року: перевірка комісією Головного управління
Дерл<праці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року: перевірка комісією Головного
управління Держ праці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491
від 23 квітня 2019 року).
Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт, відповідно
до

наказу

№11

М иколайовича

від

25.03.2019р.

(перевірка

знань

призначено
комісією

виконроба

Головного

Ф ільченко

управління

Костянтина

Держпраці

у

Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального
курсу «О хорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» № 439 від 11
квітня

2019

року;

перевірка

комісією

Головного

управління

Держпраці

у

Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019
року).
На підприємстві працю ю ть верхолази:

- М иронов

Віктор

Олександрович

(посвідчення

верхолаза

№ 7437

від

14.05.2019р.. чинне до 14.05.2020р.);
- Гуров Віктор О лександрович (посвідчення верхолаза № 7436 від 14.05.2019р..
чинне до 14.05.2020р.).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та

промислової

безпеки

під

час

зберігання

балонів

із

стисненим,

зрідженим,

вибухонебезпечним та інертним газом, відповідно до наказу № 13 від 25.03.2019р.
призначено виконроба Ф ільченко Костянтина М иколайовича.(перевірка знань комісією
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області законів та нормативноправових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» № 439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного
управління Держ праці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працю є під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року). Підприємство має
договір № 3749 від 11.03.2019р. з ПрАТ «Лінде Газ Україна» на оренду балонів та
постачання стиснених, зріджених газів (пропан-бутан, кисень технічний, аргон, ацетилен).
Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які
захищаю ть їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площ адки з навісами
вироблені з негорю чих матеріалів.
Балони з горючим

газом, що мають баш маки, зберігаю ться

в вертикальному

положенні в спеціальних гніздах, які виклю чаю ть їх падіння. Балони, які не мають
бащмаків. зберігаю ться в горизонтальному положенні на рамах. Висота щтабеля не
перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання зварю вальних та газонебезпечних робіт,
відповідно до наказу № 14 від 25.03.2019р. призначено головного інженера М акарова
Андрія В італійовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального
курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» № 95/4.4/2019 від 15 квітня
2019 року).
На підприємстві працю є атестований зварник Новіков Родіон Сергійович (протокол
ТОВ «П уско-налагодж увальне підприємство «Коксохімтенломонтаж» № 10 від 11 лютого
2019 року).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час роботи в колодязях, ш урфах, транщ еях. котлованах,
бункерах,

камерах,

колекторах,

замкнутому

просторі

(ємностях,

боксах,

топках.
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трубопроводах), відповідно до наказу № 12 від 25.03.2019р. призначено виконроба
Фільченко К остянтина М иколайовича (перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в
обсязі загального курсу «О хорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
№ 439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних

робіт»

НПАОП

0.00-5.11-85.

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15. протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» № 395 від 04 квітня
2019 року.
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині
понад 2 метри або в зоні розташ ування підземних комунікацій, відповідно до наказу №18
від 25.03.2019р. призначено виконроба Ф ільченко К остянтина М иколайовича (перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» № 439 від П квітня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем

газопостачання»

НПАОП

0.00-1.76-15,

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» № 395 від 04 квітня 2019 року).
За наказом №5 від 25 березня 2019 року на підприємстві створено службу охорони
праці в кількості однієї особи - інженера з охорони праці. О бов’язки інженера з охорони
праці, згідно наказу №5 від 25 березня 2019 року, директор підприємства покладає на
себе.
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці
(С У О т .
Розроблені та введені в дію наказом №8 від 25.03.2019р. інструкції з охорони праці, у
тому числі:
- інструкція з охорони праці №8 для персоналу, який виконує земляні роботи;
- інструкція з охорони праці№ 9 для робітників, що виконую ть верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці № 10 при виконанні земляних робіт;
- інструкція з охорони праці №11 для електрогазозварю вальника;

- інструкція з охорони праці №15 для робітників, що виконую ть верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці № 16 для персоналу, який обслуговує посудини, що
працюють під тиском;
- інструкція з охорони праці №18 для персоналу, який працює в колодязях, щурфах.
транщеях. котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах);
- інструкція з охорони праці № 19 при роботі на висоті.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «САКТІ ПЛЮ С»,
яке введено в дію наказом № 7 від 25.03.2019р. Вступний інструктаж з питань охорони
праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові
інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань
охорони праці на своїх дільницях. Розроблені програми навчання та білети для перевірки
знань.
Наказом № 6 від 25.03.2019р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці в складі: голови комісії директора Фільченко Дениса М иколайовича (перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «О хорона праці», протокол
ТОВ УК «ДНІПРОБУД» № 104/4.4/2019 від 25 квітня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем

газопостачання»

НПАОП

0.00-1.76-15.

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» № 395 від 04 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Д ніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працю є піл тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491
від 23

квітня

Віталійовича

2019 року) і членів комісії: головного
(перевірка

знань

комісією

Головного

інженера М акарова Андрія
управління

Держпраці

у

Д ніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального
курсу «О хорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» № 95/4.4/2019 від 15 квітня
2019 року; перевірка комісією Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
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НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня
2019 року; перевірка комісією Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року: перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18,
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року: перевірка
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК
«ДНІПРОБУД» №491
М иколайовича

від 23 квітня 2019 року): виконроба Ф ільченко Костянтина

(перевірка

знань

комісією

Головного

управління

Дерлшраці

у

Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОН в обсязі загального
курсу «О хорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» № 439 від 11
квітня

2019

року;

перевірка

комісією

Головного

управління

Держпраці

у

Д ніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних

робіт»

НПАОП

0.00-5.11-85.

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15. протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» № 395 від 04 квітня
2019 року; перевірка комісією Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від
17

квітня

2019

року;

перевірка

комісією

Головного

управління

Держпраці

у

Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних

робіт»

НПАОП

0.00-5.11-85,

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23
квітня2019 року).
Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з
охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:
-

протокол №1 від 27.05.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону

праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,
«Про о б ’єкти

підвищ еної небезпеки» та відповідних

затверджених наказом №8 від 25.03.2019р. (5 осіб);

інструкцій

з охорони

праці,

- протокол № 2 від 27.05.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті
згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів та
інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №8 від 25.03.2019р. (5 осіб);
- протокол №5 від 27.05.2019р. перевірки знання «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та інструкції з
охорони праці, затвердж еної наказом №8 від 25.03.2019р. П особа):
- протокол № 6 від 27.05.2019р. перевірки знання «Типової інструкції з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. «Правил безпеки
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (З особи).
Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені
програми навчання, білети перевірки знань.
Ведеться внутріш ня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності
журнали з охорони праці:
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:
- Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці:
- Ж урнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з
Типовими галузевими нормами безкош товної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313
працівникам

та

службовцям,

які

зайняті

на

будівельно-монтажних

та

ремонтно-

будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості:
- протигаз ш ланговий ПШ-1 - 2 о д .:
- пояси типу ПЛК2 - 2 од:
- мотузки.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із
занесенням в відповідні журнали (запобіжні пояси типу ПЛК2 № № 000979. 000994 - дата
виготовлення 22 травня 2019 року: ліса будівельні та вежі-тури будівельні - дата
останнього випробовування 19 лютого 2019 року), які передбачені Правилами охорони
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
Працівники ТОВ «САКТІ ПЛЮ С», забезпеченні нормативно-правовими актами з
охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
Підприємство

орендує

виробниче

приміщ ення

за

договором

№ 0 -010318

від

01.03.2018р. з приватною особою Ф ільченко М.М. загальною площею 281,8 м^. яке
розтащоване за адресою: Д ніпропетровська обл.. м. П ідгородне. вул. Харківська, буд. 239.
В наявності техніка та обладнання:
- зварю вальний апарат електродуговий - 4 од.:
- лобзик електричний ручний - 2 од.:
- різак плазмовий:
- горілка газова - 9од.:
- балон пропановий - 9 од.:
- балон кисневий - 6 од.:
- вібротрамбовка:
- вібратор глибинний електричний:
- генератор бензиновий - 2 од.:
- фрезер ручний електричний:
- ліса будівельні - 1080 м.кв.:
- вежа-тура будівельна - 8од.:
- пила торцю вальна:
- пила циркулярна ручна - 2 од.:
- пила ланцю гова бензинова - 2од.;
- пила ланцю гова електрична:
- компресор стисненого повітря - 2 од.;
- інвентарний будівельний вагончик - З од.:
- інвентарний стіл муляра - 8од.;
- щ у р у п о в е р т -3 од.:
- дриль електрична - З од.:
- перфоратор електричний - З од.:
- кутова щ ліфувальна маш ина - 7 од.:
- ш ліфувальна мащ инка вібраційна:
- листогиб механічний;
- бетонозміш увач - З од.;
- кран стріловий просувний КЛ-1А;
- лазер будівельний - З од.;
- теодоліт оптичний;

- нівелір оптичний;
- сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57 (свідоцтво про повірку № 06/1/15251 від
21.03.2019 р .).
Підприємство має договір надання послуг № СП -12.03.18 від 12.03.2018р. з ТОВ
«ТРАНССТРОЙ-ДНЕПР»:
- кран на автомобільному ходу КС-3575 в/п 10т;
- автогідропідйомник ВС-22 МС;
- екскаватор одноковпю вий на п/х ЭО-2621 0.25 м3;
- бульдозер на базі трактора на г/х ДЗ-42Г 80л.с.;
- установка для безтранш ейного прокладання труб;
- ш тукатурна станція СШ -6 10 мЗ/ч

;

- компресор пересувний ЗИФ-55В 5мЗ/хв.;
- КРАЗ-258 сідельний тягач;
- КРАЗ-256 самоскид;
- напівпричіп;
- опалубка інвентарна.
Техніка надається з обслуговуючим персоналом.
Роботи підвищ еної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків. згідно
Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом № 7 від 25
березня 2019 року. Наряд-допуск оформлю є виконроб, підписує та видає, згідно з наказом
№9 від 25 березня 2019 року, головний інженер М акаров Андрій Віталійович. Особою, що
допускає до виконання робіт підвищ еної небезпеки, є виконроб Ф ільченко Костянтин
М иколайович.
П ідприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Наказом

№ 19

від

25.03.2019р.

головний

інженер

М акаров

Андрій

Віталійович

призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну
документацію , що регламентує вимоги до виконання робіт підвищ еної небезпеки (ДБН.
СНиП.

ДСТУ.

ГОСТ),

а

також

забезпечення

виробництва

експлуатаційною

документацією.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,
плакатами, інструкціямжгдхор^зни праці тощо.

ш с)

СЬ

20 ^р.

Д.М. Фільченко
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів
територіальному органі Держ праці Дніпропетровської області ^
№
Z /’

господарювання у
20 ^ р .

Примітки: 1. Ф ізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвигценої небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.

