
ДЕКЛАРАЦІЯ І"—  * 31 СІЧ 7019 ■ ■--*> ...і]

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Еталонбудсервіс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Славна, З
місцезнаходження,

__________________________________ 32692643__________________________
код згідно ЄДРПОУ

генеральний директор Козаченко Олександр Володимирович______
прізвище ім’я та по батькові керівника

_______________ тел. 409-41-42, office@etalonbudservis.com__________________
номер телефону, телефакс, адрес 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;

згідно договорів підряду на території Дніпропетровської області та інших
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________________ регіонів________________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди ПАТ «СК Країна», строк дії полісу 1 рік, 
_______________№ 07/55/1.1.2 від 31.08.2018р.________________________

(строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______ 15.11.2017 р. проведений аудит органом сертифікації систем_______
управління Державного підприємства «Криворізький науково -  виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації»________________________

(дата проведення аудиту)

__________________Я, Козаченко Олександр Володимирович________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи  

або фізичної особи підприємства)

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:
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Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, земляні роботи, що_____
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

виконуються на глибині понад 2 метра або в зоні розташування підземних
небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

комунікацій, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

зонах дії струму високої частоти, зварювальні роботи, зберігання балонів з газом
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

(технічний кисень, аргон, пропан -  бутан_________________________________
без отримання відповідного дозволу,

____________________________9_________________________________________
кількість робочих місць,

____________________________________ 7________________ ,_______________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________________________ з_____________________________________________________
будівель і споруд (приміщень)

____________________________5_________________________________________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор з виробництва Шрамко Олег Вікторович - наказом № 65
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням

від 31.08.2018р. призначений відповідальним за дотримання_________________
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;_________
наявністю служби охорони праці, інструкції про проведення навчання та

наказом №16 від 06.02.2018р. створено службу охорони праці, керівником якої
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

призначений заступник генерального директора з охорони праці Сиволап В.Г.;
нормативно-правової та матеріально- технічної бази навчально-методичного забезпечення)

по мірі розробці чи перегляду наказами по підприємству вводяться в дію 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, всього -  55 інструкцій; 
наказом № 41 від 25.09.2017р. ОП.І-03.2017 «Інструкція з охорони праці для 
електрогазозварників», № 39 від 18.09.2017р. ОП.І 04.2017 «Інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт з застосуванням драбин», №40 від 
21.09.2017р. ОП.І.-06.2017 «Інструкція з охорони праці при експлуатації, 
зберіганню та транспортуванню балонів», №80 від 20.09.2018р. ОП.І -08.2018 
«Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт», №54 від 
27.11.2017р. ОП.І.-10.2017 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з 
риштувань», №11 від 06.03.2017р. ОП.І.-11.2017 «Інструкція з охорони праці для 
електромонтерів з ремонту та обслуговуванню електрообладнання», №85 від 
26.09.2018р. ОП.І.-54.2017 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»; генеральний директор Козаченко О.В. та його заступники Ісаєв В .А. і 
Сиволап В.Г. пройшли навчання з питань охорони праці в ПП «ЦПОН» протокол 
перевірки знань №059 від 27.01.2017р., директор з виробництва Шрамко О.В. 
пройшов навчання з питань охорони праці в ПП «ЦПОН» протокол перевірки 
знань №506 від 23.06.2017р., виконроб Ковальчук О.В. протокол перевірки знань 
№390 від 06.04.2018р., майстер Скумін В.А. протокол перевірки знань №827 від 
03.08.2018р., майстер Лежепьоков П.В. протокол перевірки знань №009 від



12.01.2018р., генеральний директор та його заступники пройшли навчання 
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в 
ПП «ЦПОН» протокол перевірки знань №248 від 05.06.2017р., ви конроб 
Ковальчук О.В. протокол перевірки знань №334 від 23.03.2018р., майстер 
Скумін В.А. протокол перевірки знань №830 від 03.08.2018р., майстер 
Лежепьоков П.В. протокол перевірки знань №065 від 21.01.2018р., 
генеральний директор та його заступники пройшли навчання «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в ПП «ЦПОН» протокол перевірки 
знань №068 від 03.02.2017р.. майстер Скумін В.А. протокол перевірки знань 
№817 від 03.08.2018р., майстер Лежепьоков П.В. протокол перевірки знань 
№002 від 12.01.2018р., генеральний директор та його заступники пройшли 
навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ПП 
«ППОН» протокол перевірки знань №323 від 22.03.2018р., головний енергетик 
Крамаренко В.В. протокол перевірки знань №332 від 23.03.2018р., майстер 
Лежепьоков П.В. протокол перевірки знань №016 від 12.01.2018р.: наказом по 
підприємству №05 від 04.01.2018р. створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці.
Наказом по підприємству №57 від 19.10.2016р. затверджені та введені в дію 
стандарти системи управління гігієною та безпекою праці: «Про службу охорони 
праці», «Про обов'язки, повноваження та відповідальність персоналу 
підприємства», «Про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань охорони праці», «Про порядок проведення інструктажів, навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки», «Про порядок 
розробки, перегляду інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки», «Про 
порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків і професійних 
захворювань на виробництві», «Про порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 
«Про порядок управління документами з охорони праці, пожежної безпеки та 
промислової санітарії». «Про порядок ідентифікації виробничих ризиків». «Про 
порядок визначення небезпек та оцінки виробничих ризиків», «Про порядок 
проведення аудитів по системі управління гігієною та безпекою праці», «Про 
порядок визначення законодавчих та нормативно -  правових актів з охорони 
праці, пожежної безпеки та промислової санітарії», наказом №89 від 21.10.2016р. 
затверджено та введено в дію «Керівництво по системі управління гігієною та 
безпекою праці». Система управління гігієною та безпекою праці підприємства 
сертифікована ДП «Криворізький науково -  виробничий центр стандартизації,
метрології і сертифікації -  сертифікат №КВ8 3.062-16.______________________
Наказом № 05.02.2018р. затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом № 09 від 26.01.2018р. особою відповідальною за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений головний енергетик 
Крамаренко В .В.________________________________________________________

/



Працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі, підприємство 
забезпечено законодавчими та нормативно - правовими актами з питань охорони

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «^>> 20/18

Примітки:!. 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, устаткування 
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

О.В. Козаченко


