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відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аммераал Белтех УкрФаб».________
Місце державної реєстрації: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район,
м.Підгородне, вул. Робоча, буд. 10-А._____________________________________
Код ЄДРПОУ 37807210.___________________________________________________
Вид діяльності за КВЕД: 29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших___
машин та устаткування загального призначення._____________________________
Директор - Сардак Олександр Володимирович.______________________________
т- (056) 3723211; т/ф-(056) 3713100; E-mail: ammeraal@ukr.net__________________
Адреса виконання робіт підвищеної небезпеки: Дніпропетровська обл.,_______
Дніпропетровський район, м.Підгородне, вул. Робоча, буд. 10-А._____________
Інформація про наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди:
Страхова компанія «Альфа-Гарант».________
Поліс страхування №15-ГВ/12-161-00240 від 10.12.2018, строк дії - 1 рік.
Я, Сардак Олександр Володимирович,
цією декларацією підтверджую
відповідність
матеріально-технічної
бази
та
умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час вихонання таких робіт підвищеної
небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Підприємство здійснює ремонт і технічне обслуговування технологічного
устаткування харчової промисловості; має один виробничий цех, в котрому
знаходиться три виробничих дільниці; також відряджає своїх робітників на
підприємства харчової промисловості для- здійснювання ремонту і технічному
обслуговуванню технологічного устаткування на висоті понад 1,3 метра.
Інші відомості:
Наказом №7 від 09.02.2018 створена служба охорони праці. Відповідальним за
охорону праці призначено виконуючого обов'язки головного інженера Білик Юрія
Миколайовича.
___ _____
___
Уповноваженою особою від трудового колективу з питань охорони праці обраний
Кахичко Станіслав Олександрович, протокол загальних зборів від 19.10.2018.
Наказом №44 від 22.10.2018 створена комісія з перевірки знань з питань___
охорони праці у складі: голова комісії - директор Сардак О.В., члени комісії
- виконуючий обов'язки головного інженера Білик Ю.М., монтажник Кахичко С.О.
Директор Сардак О.В., виконуючий обов'язки головного інженера Білик Ю.М.,
монтажники Кахичко С.О. та Шашков А.І., пройшли перевірку знань з загального
курсу охорони____праці, правил охорони праці в харчової промисловості, правил
охорони праці під час робіт на висоті понад 1,3 метра в Комісії Головного
управління Держпраці
у Дніпропетровський
області,
протоколи
№145
від
24.03.2016 та №1426 від 23.11.2018.________________________________________
Працівники, які виконують роботи на висоті понад 1,3 метра пройшли перевірку
знань нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, а
також інструкції з охорони праці №12,13 Комісією підприємства - Протокол №17
від 24.10.2018 року. Наказом №56 від 09.11.2018 призначений відповідальний за
зберігання та експлуатацію переносних драбин монтажник Шашков А.І.__________
На підприємстві розроблені та введені в дію:____________________________
- Положення про службу охорони праці;______________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань______
охорони праці;____________________________________________________________
- Положення про комісію з перевірки знань в питаннях охорони праці;_________
- Положення про діяльність уповноваженої особи від трудового колективу;______
Розроблені питання з охорони праці для перевірки знань у посадових осіб і
працівників, підприємства під час проведення перевірки знань, з охорони праці.

розроблені та ваеден! g дію наказом №35 дід, 23.10.2017 інструкції, з.
охорони праці, в тому числі:_______________________________________________
№04 3 електробезпеки для 1 групи;__________________________________________
№12 При роботах з використанням переносних драбин та драбинок;____ _________
№13 При виконанні робіт на висоті;_________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та___
охорони праці, всі необхідні журнали.______________________________________
Наказом №59 від 12.11.2018 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки
та призначено відповідальних за виконанням цих робіт. Наказом №52 від______
07.11.2018 допущені до самостійної роботи особи пов'язані з виконанням робіт
підвищеної небезпеки._____________________________________________________
Працівники проходять періодичний медичний огляд в поліклініці ВАТ________
«Дніпрошина». Наказом №58 від 09.11.2018 призначена особа, відповідальна за
організацію медичного огляду працівників підприємства - виконуючий обов'язки
головного інженера Білик Ю.М.______________________________________________
Персонал, який проводить роботи підвищеної небезпеки забезпечений________
спецодягом та засобами індивідуального захисту: комбінезон бавовняний - 4шт.,
рукавички комбіновані - 4пар, черевики робочі - 4пари, боти діелектричні Іпара, рукавички діелектричні - Іпара, окуляри захисні - 4шт., респіратор - 4
шт., килимки діелектричні - 6шт.___________________________________________
Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 12
видань. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти та
нормативні акти з охорону праці._______________________________________

Q.B. Сардак
(ініціали та прізвище)

19 грудня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
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Іізи^ий^ош^а ^під^ргісмець 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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