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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОКЛІМАТ»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50014, Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг, вул.Монастирська, З,---------------
місцезнаходження.

котт СЛРПОУ У б У Ю * .  Елєбов Олександр Михайлович, тел.+38068-371-15-5_1
код згідно з Є ДРП О У , прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: evrocklimat@ukr.net
телефаксу, адреса електронної пош ти;

для ф ізичної особи —  підприємця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли видании.й, м ісце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пош ти,

за поговорами пі гтпяя у  в межах Дніпропетровської області _
м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

м аш ин, механізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

______________________ Страхова група «PZU Україна»----------------------
(найменування страхової компанії,

строк дії п олісу  1 рік, №347.994158829.2016 від 24.01.2019----
строк д ії страхового полісу, номер і дата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я Гттрбов Олександр Михайлович,----------- --------- ------ -— --------------
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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:
Технологічні транспортні засоби:

А в то н а в а н т а ж у в а ч  АП-40816. 1996р. випуску,— країна виробник Україна,
(найм енування виду робіт  підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів,

ЧЯЛРРГ.ТПОПЯНО Еоловним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл,
у Статковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер парти, дата ви™“ н™ ’

ппигвпгно номеоний знак Т0648АЕ. свідотство про реєстрацію АЕ №105823,
країна походження, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу _

Навантантажувач Ш С -060. 1990р. випуску, країна виробник Чехословакія, 
■мрмчггровано Еоловним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській о^л, 
п р и с в о єн о  н о м е р н и й  знак Т03910АЕ. свідотство про реєстрацію АЕ №102770,

mailto:evrocklimat@ukr.net


Станція компресорна пересувна ПКСД-5.25ДМ, 2009р.випуску, країна виробник 
Україна, зареєстровано Головним Управлінням Держпрапі у Дніпропетровській 
обл. присвоєно номерний знак Т08804АЕ. свідотство про реєстрацію АЕ №006668, 

Пересувна компресорна станція на шасі одновісного візка ПКС-5,25, 1992р. 
випуску, країна виробник Україна, зареєстровано Головним Управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській обл. присвоєно номерний знак Т04041АЕ, 
свідотство про реєстрацію АЕ №102930______________________________________

Кількість робочих місць -  4, з них 2 на яких існує виникнення травм,
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

одна адміністративна будівля, побутові та виробничі дільниці знаходяться згідно
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

договорів підряду на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», стоянка 
технологічних транспортних засобів знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, 
вул.Монастирська, 3._____________ ___________________________________ _

Інші відомості

Глєбов Олександр Михайлович, директор підприємства, пройшов навчання та
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові осіб, які відповідаю ть

перевірку знань у Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з
за  дотрим анням  вим ог законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки;

питань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(посвідчення №246-17-02 від 07.04.2017р., витяг з протоколу засідання комісії 
перевірки знань з питань охорони праці №246 від 07.04.2017р.); з питань пожежної 
безпеки (посвідчення №03054877 від 28.04.2017р., витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки №325 від 28.04.2017р. ); з 
питань «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» 
(посвідчення №312/1-17-01 від 28.04.2017р., витяг з протоколу засідання комісії 
перевірки знань з питань охорони праці №312/1 від 28.04.2017р.); з питань 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення 
№314/1-17-01 від 28.04.2017р., присвоєно IV групу з електробезпеки, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань №314/1 від 28.04.2017р.).

Хільченко Юрій Сергійович, головний інженер, пройшов навчання та 
перевірку знань у Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з
питань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(посвідчення №246-17-03 від 07.04.2017р., витяг з протоколу засідання комісії 
перевірки знань з питань охорони праці №246 від 07.04.2017р.); з питань пожежної 
безпеки (посвідчення №03054878 від 28.04.2017р., витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки №325 від 28.04.2017р. ); з 
питань «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» 
(посвідчення №312/1-17-02 від 28.04.2017р., витяг з протоколу засідання комісії 
перевірки знань з питань охорони праці №312/1 від 28.04.2017р.); з питань 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення 
№314/1-17-02 від 28.04.2017р., присвоєно IV групу з електробезпеки, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань №314/1 від 28.04.2017р.).

Хільченко Юрій Сергійович наказом по підприємству від 02.01.2018р. № 2.
наявністю  служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та



призначений відповідальним за дотримання законодавства з питань охор ом  
ппатті та промислової безпеки. наказом по підприємству №1 від 02.01.20182,

інструктаж у з питань охорони праці,

створено службу з охо рон и  праці, наказом по підприємству № 3-рП від 
05 01 201 5р ^ т я рп я ж рд п  «Положення п ро  систему управління охороною пращ», 
наказом по п ід п ри є м с тв у  №5-ОП від 19.02.2015р_. затверджено «Положення про 
ттпр<глок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної 
безпеки та технічної експлуатації працівників ТОВ «СВРКЛІМАТ», наказом по 
піттппиємству №38 віл 22.10.2018р. призначено Хільченко Юрія Сергійовича 
відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічних
транспортних засобів, . .

Ясі пряттівники мають________ відповідну-------------кваліфікацію,
Яудалев Олекг.анпр Д м и т ро в и ч  -  пройшов навчання у КП «Навчально-виробничии
ттентг) Пиіттпппетппвевкої обласної ради», та отримав кваліфікацію машиніст
Імппееопної установки (посвідчення №561 від 14.02.2011р.); також пройшов
„яв.яння та перевірку знань у Приватному закладі «Центр
навчання» з питань пожежної безпеки (посвідчення №03054110 від 02.03.2018^ 
витяг з п ро то к о лу  засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки 
і\ґо?^ від 02 03 2018р. 'І: з питань «Ппавил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (посвячення № 223-18-04 від 02.03.201 Яр., присвоєно II групу_ і
електробезпеки, витяг з п ро то ко л у засідання комісії з перевірки знань №223_/4,----
2018 від 09 03 7018рЛ: з питань «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, 
т о  працюють під тиском» (посвідчення № 21918-09 від 02.03.2018р , витягу  
протоколу засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці №219/__.— -
2018 від 02.03.2018р .І_____________ _________ ______________ —-----:----------- .
Гппбант, Сергій Іванович -  пройшов навчання та отримав кваліфікацію машиніста
посвідчення серія АС №050896 від 19.01.2012р., виданого ІДТН Дніпропетровської
обласної ра ди: також пройшов навчання та перевірку знань у Приватному закладі
«ТТентр професійної освіти і навчання» з питань «Правил охорони праці під час
вантажо-розвантажувальних робіт» (посвідчення №357-18-10 від
витяг з протоколу засідання комісії___ перевірки знань №357/4.20-2018 від
30 03 2018рУ з  питань «Правил безпечної експлуатації—електроустановок
споживачів» (посвідчення №333-18-17 від 23.03.2018р., присвоєно II групу
електробезпеки, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань № 333/4.20!
2018 від 23.03.2018р.). . .
Наказом по підприємству №31 від 23.08.2018р., створено комісію з перевірки знань
Ч п и тан ь  охорони праці. У відповідності до вимог Типового положення про порядок
пвоведення навчання та перевірки знань розроблено положення підприємства про
навчання з питань охорони прані, а також формуються плани-графіки проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу
та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань---- охорони праці_з
записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони пращ,

В наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки,
експлуатаційної докум ентації,

Исі працівники в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
засобів індивідуального захисту

індивідуального захисту, згідно з нормами видачі. Наказом № 3.1-ОП від 
15.01.2015р . затверджено «Положення про порядок забезпечення робітників



підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту».

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з
норм ативно-правової та  м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

питань охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2(И^р.

№ /Я /г ?

І Ї З  ' 06 - 

/ми?


