
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОСБЕЛ ІНЖ ИН ІРИНГ", місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, будинок 2, офіс 4, код ЄДРПОУ - 43789032,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з Є Д Р ІЮ У , ~

керівник -директор Нефедов Олексій Юрійович, тел. (050) 3207444, keramtechservise@ukr.net
— ”  прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

дол ф ІЗИЧН0| 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;

територія України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №  1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

С Т р О К  д ,у  страхового полісу, номер і дата його видачі) "

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
26 жовтня 2020р.
(дата проведення аудит^)

Я, Нефедов Олексій Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслугову
вання, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс
плуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки., а саме: 

Технологічне устатковання металургійного, коксохімічного виробництв.
- Зварювальні роботи.
- Газополум’яні роботи.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
Роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

---------------------------------------------------------- —іа;аии машин, механізмів, усіаіниванничіїдкищениі неиеліемі.

тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 17 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 7 осіб.___________________________________________________________________________________

—  кількість робочих місць, у то м у  числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - 49005, Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 2, офіс 4 (договір оренди 01/09 від 07.09.2020р. з Нефедов 
Олексій Юрійович):
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:keramtechservise@ukr.net
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Інші відомості:
Наказом №  08/ОП від 18.09.2020р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на майстра Мешковського 
О.Є.
Наказом №  ІО/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа
льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено май
стра Мешковського О.Є.
Наказом №  11/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за огляд та випробування гумовот- 
каневих рукавів, за виконання перевірок на газопроникненість та горіння пальників та різаків, 
за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум’яних робіт призначено 
майстра Мешковського О.Є.
Наказом № 12/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за справний стан та безпечну екс
плуатацію посудин, що працюють під тиском із стисненими, зрідженими газами призначено 
майстра Мешковського О.Є.
Наказом №13/ОП від 09.10.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних 
робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань по
ясів та пристосувань» призначено майстра Мешковського О.Є. Для випробування поясів та 
пристосувань, страхувальних засобів створено комісію.
Наказом № 14/ОП від 09.10.2020р. призначено майстра Мешковського О.Є. відповідальною 
особою за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устатковання 
металургійного, коксохімічного виробництв.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№ Об/ОП від 18.09.2020р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони пра
ці у складі: Голова комісії - директор Нефедов О.Ю., Члени комісії - головний інженер Клюка 
Ю.М., майстер Мешковський О.Є. - пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., Майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охо
рону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захво
рювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій.
Витяг з протоколу №  1/09-20 ЗУ-КТ від 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу № 4/09-20 ІП-КТ 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М.. майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно П ТЕЕЄ. П БЕЕЄ, ППБУ. ПОП- 
РІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки до та вище 1000 В.
Витяг з протоколу № 1.09-20 ЕЛ/КТ від 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М.. майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
Витяг з протоколу № 2/09-20 ОТ-КТ від 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання».
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Витяг з протоколу №  3/09-20 ГП-ГІА від 10.09.2020р.
Директор Нефедов 0.10.. головний інженер Клюка Ю .М.. майстер Мсшковськпй ( ).С. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН Макаров Д .В . та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 111 ІДО! 1 0.00-1.1 5-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Витяг з протоколу №  01/09-20 ВР-ФБ від 14.09.2020р.

Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М.. майстер Меі 11 ко ве ь кий ( ).( '. про й шли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН Макаров Д.В. та 11 еревірку знаї і ь в ко мі с і ї 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 11 І [ДОН 27.0-1. (М -08 «Прави. іа 
охорони праці у металургійній промисловості», НГ1АОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». І II 1АОІ 1 23.1 -11)1 -08 «І Іра- 
вила безпеки у коксохімічному виробництві.
Витяг з протоколу №  01 /09-20 МК-ФБ від 14.09.2020р.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової бе яіеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. І 5 Закону України «І Іро охорону праці » с і во- 
рена служба охорони праці. Наказом № 05ЮП від 18.09.2020р. функції служби охорони праці па 
підприємстві покладаються на головного інженера Клюку К).М.
наявністю служби охорони праці.

Газорізальники Воєводін О.Є.. Похилько О.І. -ТО В  «Учбово-курсовнй комбінаї І Ірофі Jlaiiii» '.а 
професією - газорізальник 4 розряду. Виписка з протоколу №251 -І І від 24.05.201 ч p. І Іосвідчсння 
№  02880-П. №02881 -П.
Електрозварник Прилипко 1.М. на підставі результатів випробувань, проведсі іих у в]; щовідн ост і 
з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04,96 іа 
№61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно ДС ТУ - Н Б В .2,5-66:2 01 2. 
ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012. НГІАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2,6-200:2014. 
Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і оі оро- 
джуючих конструкцій, зовнішні мережі і спорудження водопостачання га каналізації, геплових 
мереж, трубопроводів, парових і водогрійних котлів.
Протокол № 11-ДН-58 від 05.02.2020 p. 1 [освідчення зварника №1 І -ДІ1-58. дійсне до 05,022022 
Еі
Слюсарі-ремонтники Шкуринський В.Л.. Яковенко В.М. _Д1 І «За і юрізь кий навча ; і > по- курс овиіі 
комбінат» за професією - слюсар-ремонтник 3 розряду. В иписка з про і ок о л у  №2140 від 
08.08.2019 р. Свідоцтво № 9418, 9415.
Верхолази Будилко С.В.. Карпов Д.В. - ТОВ «УК  СПЕКТР» за професією верхолаз 6 розряду. 
Виписка з протоколу №14 від 26.01.2017 р. Посвідчення № 0103, №' 0105.

Газорізальники Воєводін О.Є., Похилько О.І. пройшли навчання та перевірку знань в комісії під
приємства згідно законів і нормативно-правових актів з загалі >н о і о курсу «О хорони праці», іі н ~ 
струкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям. Н11АОІІ 0.00-1.76-1 5 «11 ра- 
вила безпеки систем газопостачання», НПАОГ1 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час еке- 
плуатації обладнання, що працює підтиском». ПГІАОГІ 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». Протокол №1 від 18.09.2020p,

Газорізальники Воєводін О.Є.. Похилько О.1. пройшли навчання та перевірку знань в комісії пі:і- 
приємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елекіроусгаповок сію- 
живачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 2 група з с.іскіробс шеки 
до 1000 В. Протокол №  2 від 18.09.2020р.

Газорізальники Воєводін О.Є., Похилько О.І. пройшли навчання та перевірку з на ні. в ко мі с і ї 11 і д - 
приємства згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на ви- 
соті», НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній промисловості». І 11 ІАОІ1
27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної ме: 
талургії». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки у к о к с о х і м і ч н о му вироби і щтві». 11 рото ко. і № 
З від 12.10.2020р.
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Електрозварник Прилипко І.M.. елюсарі-ремонтники ІПкурипський Н.Л.. Яко венко 11 M.. слю- 
сарі-ремонтники Шкуринський B.JL. Яковенко В .M.. верхолази Нуди.іко С '.В.. Карі кін / [В  
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства зі-і дно зако н і в і норм аги в н о -11 раво- 
вих актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі внконуваїіих 
робіт по професіям, НПАОГІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». 1111А 011 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладианіія. що пранки під тиском». 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструмен том та при строя м 11». 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робі т на висої i » J  IIІА О ІІ 270-
1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній промисловості». НПЛОІІ 27,1 -1.06-08 «Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної мсталурі ії»^ НПАОП 23.1 -
1.01-08 «Правила безпеки у коксохімічному виробництві».
Протокол № 4 від 12.10.2020р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону У країни «Про охорону праці», наказом._№ 
07/РП від 18.09.2020р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робі і ників з питань охо
рони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування 
системи охорони праці на підприємстві, наказом № 07/011 від 18.09.2020 р. затверджено та вве- 
дено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОГ1).
Система управління охороною праці (СУОГ1) на підприємстві регламентує!ься наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрії 1111 я j  кжу мен таці я 11 о ; щ - 
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці,
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з пи тань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Журнал обліку посудин, працюючих під тиском.
Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту,
Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних пояс і в.

Наказом №  ОІ/ОП від 18.09.2020р. затверджені та введені в дію «Тематичні плани і програми 
навчання». Наказом №  09/РП від 18.09.2020р. на підприємстві затверджені та введені в дію по- 
садові інструкції. Наказом №  04ЮГІ від 18.09.2020р. затверджений перелік робі і з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.
Наказом № 09/РП вгд 18.09.2020р. затверджені та введені в дію інстру кції з охорони праці по 
видам робіт та професіям. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам ІIIІА О ІІ 0.00-4.1 5-98 «І Іоложення 
про розробку інструкцій з охорони праці».___________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, втому числі та що викорис- 
товується при експлуатації машин, механізмів, устаткованпя підвищеної небезпеки (технічні па- 
спорта та інструкції з експлуатації тощо).____________
експлуатаційної документації,

Для експлуатації устаткованпя підвищеної небезпеки на нідприс у і с т в і  мається в наявності нас і \ - 
пне обладнання: кутова шліфувальна машина Makita 9553 NB 1 іін.. перфоратор Bosch ( іS В 
1600 RE - 1 шт.. набір слюсарно-монтажних інструментів 2 компл.. трансформатор зварюваль
ний ТДМ-140- 1 шт„ балони із стисненим газом (кисень), 120 оди і і и ць . різа к /1.1 я ру ч ного і азо- 
кисневого зварювання гину Р1 «Донмет». 201 1 р. - 2 од., пальник однонолуменевий універсаль
ний для кисневого зварювання, пайки і підігріву т и п у  ГЗУ «Донмет» 247. 2008 р. ..2 од., редук і ор
балонний одностугіеневий кисневий БКО-50-4. 2008 р. - 2 од., риштувапня будівельні клино-\о- 
мутового типу - 148 кв.м.. монтажні пояса 1ПЛ-К2 - 4 пгг.. зачіп тросовий 4 ми., іа і иекач



“Жюмар” - 2 шт.. “ Скіф”  - 2 шт., карабін сталевий ‘Ііепцет" 4 шт.. несучий і страхувальним 
канат - 2 шт., стрем'я - 4 шт., страхувальна петля “ ГІрусик" - 2 ніт.. каски .захисні "Універсал" 
будівельні - 3 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утепле н ми, ру ка в і іці ба во в н я н і, 
рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та ініними 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відпові; гають вимогам Те х н і - 
чного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМ У №761 від 
27.08.2008 р.

У  відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для верхолазних та висої - 
них робіт пройшло випробування статичним та динамічним навагттаженпям ко\цс і єто підприєлі- 
ства: пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт№1 від 12.10.2020р.. риштування будівсльиі клино-хомуіо- 
вого типу. акт№  2 від 12.10.2020р.. страхувальні засоби акт №  3 від 1 2.10.2020р.

Постачання промислових газів в балонах здійснює ТОВ «Дпіпропромсінтез» (Дозвіл 1 У J Іерж- 
праці у Дніпропетровській області №  300.12.15. чинний до 07.07.2022 p.). \ відповідності до до
говору поставки №  89 від 17.09.2020р. Балони із стисненим газом зберігаються окремо, у спеціа
льно пристосованих місцях під навісом з пристосуваннями для крігілеп 11 я н а ви роб ничих дільни
ця^
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У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при ви- 
користанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу № 024)11 
від 18.09.2020р.. працівники ТОВ «ФОСБЕЛ ІН Ж И Н ІРИ Н Г», які виконують роботи.з підвиіце
ною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям га іншими засобами індивідуальної о за
хисту. 313, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному с тан і та про-. 
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатацій г г і в \ і пробу ва ння віді ювідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробі п і к і в.

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в т о м у  числі норма і ивпо-правовпх акин з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної д о к у  метанії підпрік мсіва 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та н а е, і ектроі ніих і іос і я х. Фі н і; і 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормати
вно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон У країни «1 Іро охорону праці •>. 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (засто
сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України «1 Іро об'єкти підвищеної персу 
зпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 111 ІДО! 1 40.1 -І 21 -98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «1 Іравпла і ех нічної екс.плу аі а- 
ції електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «І Іравила охорони праці під час робої и
з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «1 Іравил а без 1і с к и систем і азої юс і а1 га ння », 
НПАОП 0.00-1.81-18, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працкк під 
тиском». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». І П І ДОГ J 0.00-4,2 І -04;« Гимове 
положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4,12-05 « 1 иповс положення про порядок; 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». ПІ І АОІ І 0.00-4.09-07 « І и нове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства». І I I І  АОІ І 0,00-4,15-98 І Іо.іо- 
ження про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «І Іорядок опрацювання 
та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на пі.мірні \іеіві , 
НПАОГІ 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці пра- 
цівників». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робі і па висої і-, 
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній пром и еловое і і». 11ГІА011 27.1 - 
1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної меі алу 
ргії». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки у коксохімічному виробігицтві»,

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підцриємс і ва 
проходять медичний огляд. Наказом № 03/011 від 18.09.2020р. інженерний ск іад, іехнічппіі пе- 
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаю і ься на робо ту бе 5



проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на робо і/у} і періодичці 
(протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ГОВ «ФОСЬГЛ 1НЖИНІРИ1ІГ» 
(нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників Товариства протоколом № 02 від 
16.09.2018р..

При прийомі працівників па роботу проводиться під розписку ознайом: ієн і ія про умови 11 раї п, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, щю їхні права. 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальної-1 і посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпеч \ ю 11> 
додержання вимог законодавчих і нормативних акгів з питань охорони праці щодо вказаних робі і 
підвищеної небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та црацівників забсзііс ч у ю т ь  додержання 
вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час експлуатації 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-метоличного іабезначення)

О.ІО. Нефедов
(ініціали га п р іш ите )

29.10.2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання > територіальному ор

гані Держпраці «/̂ >> 2020 р. №

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 державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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