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ІП
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_________
«Сервіс Про»________________________________________________________ ____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. м. Дніпро, вул. М арш ала Малиновського, буд. 2, вежа А4-7. приміщення 10.
код ЄДРПОУ 39200703, Тетерятник Юрій Володимирович, тел/ф 377-95-40_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________ E -m ail: і.lorshen@ biosphere-corp.com _______________
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;

__________________

м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 37_________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договору
в наявності немає_______________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не
проводився_____________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Тетерятник Ю рій Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особиабо 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, устаткування підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

7 робочих місць, з них на 7 існує підвищений ризик виникнення травм____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): офісне приміщення, приміщення господарського відділу.______________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На ТОВ « Сервіс Про» наказом по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор
підприємства Тетерятник Ю.В.
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання робіт на висоті, начальник господарського відділу_______
Майстренко В.В.- наказ № 11-ОТ від 17.12.2018;
Директор
Тетерятник
Ю рій
Володимирович
пройшов
навчання
в
ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області згідно. Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної
небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актіві» (протокол
№ 44-17 від 20.07.2017 року): навчання в ТОВ «УК Спектр» «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 192 від
24.10.2016 року).
Начальник господарського відділу Майстренко Владлен Владленович пройшов
навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці»,
«Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці»
(протокол № 259 від 17.12.2018 року) , «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 234 від 06.11.2018 року ТОВ «УК
Спектр»),
На підприємстві наказом № 03-QT від 07.05.2018 р. створено службу охорони
праці у кількості однієї особи - начальника відділу охорони праці Кришень Ю.В.
(перевірка знань, комісією Головного управління Держапраці у Дніпропетровській
області, законів та нормативно-правових актів з ОГІ в обсязі загального курсу
«Охорона праці» протокол № 90/4.7/2018 від 07.05.2018 р. і перевірка знань, комісією
Головного управління Держапраці у Дніпропетровській області, «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 057, від
04.04.18 р. ТОВ «УК Спектр»).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Наказом № 04-QT від 07.05.2018 року затверджено положення про службу
охорони праці, та наказом № 02-QT від 03.03.2018 року затверджено положення про
систему управління охороною праці на підприємстві:
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці
(СУОП). Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про
порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «Сервіс Про». З
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства. Наказом № 12-ОТ від 17.12.2018 р. створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії - директора
Тетерятника Ю. В. (перевірка знань комісією. Головного управління Держапраці у
Дніпропетровській області, законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі
загального курсу «Охорона праці» від 13.07.2017 р. протокол № 44-17 і перевірка
знань, комісією Головного управління Держапраці у Дніпропетровській області,
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 від
24.10.2016 р. протокол № 192. ТОВ «УК Спектр») і членів комісії: начальника відділу
охорони праці Кришень Ю.В. (перевірка знань, комісією Головного управління

Держапраці у Дніпропетровській області, законів та нормативно-правових актів з ОП
в обсязі загального курсу «Охорона праці» протокол № 90/4.7/2018 від 07.05.2018 р. і
перевірка знань, комісією Головного управління Держапраці у Дніпропетровській
області, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.1507 протокол № 057 від 04.04.18 р., ТОВ «УК Спектр») ; начальника господарського
відділу Майстренко В.В. (перевірка знань, комісією Головного управління Держапраці
у Дніпропетровській області, законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі
загального курсу «Охорона праці» протокол № 259 від 17.12.2018 р. і перевірка знань,
комісією Головного управління Держапраці у Дніпропетровській області, «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол
№ 234 від 06.11.2018 р., ТОВ «УК Спектр»); уповноваженої найманими працівниками
особи з питань охорони праці Грозь О.О. (перевірка знань комісією Головного
управління Держапраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових
актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці» протокол № 147 від 24.07.2018
р. і перевірка знань, комісією Головного управління Держапраці у Дніпропетровській
області, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.1507 протокол № 234 від 06.11.2018 р., ТОВ «УК Спектр»). На Майстренка В.В.начальника господарського відділу, покладено відповідальність за затвердження
нарядів-допусків. Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм,
інструкцій з охорони праці в повному обсязі, комісією підприємства протокол
перевірки знань № 10 від 18.12.18 р. Працює кабінет з охорони праці згідно
Положення «Про кабінет з охорони праці», затвердженого наказом № 15-ОТ від
11.10.2017 р., який оснащено навчально-методичними стендами. Розроблені і введені
в дію 21 інструкція з охорони праці, що затвердженні наказом від 04.07.2017 № Ю-ОТ
по підприємству, в тому числі «Інструкція з охорони праці № 24-17 ОТ для безпечного
виконання робіт на висоті».____________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 04/05/18 від 30.05.2018 року затверджено та введено
у дію положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання
та_______ перевірка_______ знань_______ з_______ питань_______ охорони_______ праці.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Засобам
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням
в відповідні журнали (пояс ПП № 021301 і пояс 1ПЛ-К, протокол випробовування
№197 від 12.11.2018 р.; драбини металеві №90113; 1304-32Н; П1205-32
дата
останнього випробовування 01.10.18 р.), які передбачені Правилами безпечної роботи
з інструментом та пристосуваннями НПАОП 0.00-1.30-01, Правила безпечної
експлуатацією електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98., Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне
забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон
України про охорону праці, НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, НПАОП
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт),
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці
через мережу інтернет.
Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за
ї бази навчально-методичного забезпечення)

________ Ю.В. Тетерятник______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці < 3 # /ї /Ї 'А Г о ?
20^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.

