
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна X 3 
Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

Відомості про роботодавця Приватне підприємство "Сабіа-ФШ" 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

60310, Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чорнівка, 38662525, Маслянчук 
Олег Володимирович, +380505178090 

місцезнаходження, код згідно з (і^дґііиу, прізвище, їм я та по оатькові керівника, номер телефону, 
о.та5ІуапсЬик@§таі1.сот . 

~ ' "" адреса електронної пошти; 

дл і^зичної осоои - підприємця: прізвище, їм я та по оатькові, паспорт ким і коли видании, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

з 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 
60310, Чернівецька область. Чернівецький район, с.Чорнівка, 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі 
добровільного страхування) відповідно до Закону України "Про страхування" 

Не вимагається 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі аоо 

"договір не вимагається") 

ЧН/І-7:?. кі т '9.07 



я , Маслянчук Олег Володимирович, 
(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,Переміщення і навантаження блоків 
природного каменю в транспортні засоби,Зварювальні роботи,Підземні гірничі роботи на 
шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі 
роботи,Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів,Земляні 
роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою, 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 
пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 січня 2010 р. № 8, _ — —— 

Екскаватор Воозап ОХ200А,бульдозер Котаїзи ВЗ 75 А-5,бульдозер Т130,МАЗ 
6516Е8,МА3 6501. 

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

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
виробничих факторів 
Наказ про проведення аудиту від 01.07.2022 року №1-0П. Висновок за результатами 
проведеного аудиту від 05.07.2022 року №1-0П 
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

2022-07-27 
(підпис) 

о.В. Маслянчук 
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або 

фізичної особи - підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному 
£1 РК 2 0 ^ . № ^ ^ ^^^ 

Примітка. Реєстрацііїний номер облікової картки платника под; 
особами, які через свої релігійні переконання від: 
повідомили про це відповідному контролюючому орг, 

Держпраці 

НІЧНИМИ 

Ірийняття та 
паспорті. 


