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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЖЕЖНО-ТЕХ-
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

НОГЕННИЙ АУДИТ»: 49000. м. Дніпро, вул. Базова, 8; 39345421; Гур'єв Олександр Васильович;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефон (056)722-20-40. телефакс (056)722-20-40, Г^аГеіу.пЩ ят аіІ.сот ;___________________
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;

49000. м. Дніпро. вул. Краснопільська. 13-А та на об'єктах замовників згідно договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Гур'єв Олександр Васильович_______ _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази га 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:

1. Роботи. що виконуються на висоті понад 1,3 метра;______________________________________
(найменування виду робіт

2. Зварювальні роботи;
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

3. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отру-
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

йним, вибухонебезпечним та інертним га зо м ._______________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання



Кількість робочих місць - 4 ,  у тому числі 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

Кількість будівель і споруд (приміщень) — 1._______ ________________ _—_— -------------------------------
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Кіоькість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних  підрозділів) -  1.---------------------------
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

праці та промислової безпеки -  керівник Гур’єв Олександр Васильович._________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННИЙ АУДИТ» діє «Поло

ження про систему управління охороною праці», що містить містить комплекс положень, за

ходів та рекомендацій, які встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці̂  

спрямованої на створення безпечних і здорових умов праці для працівників. Служба охорони пра

ці не створювалась. Працівникі, які виконують заявлену роботу прошили спеціальне навчання_з_
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

питань охорони праці. Навчання та інст рукт аж і з питань охорони праці проходять за допомо

гою інструкцій та наглядних посібників. Наказом по підприємству призначена відповідальну 

особа за безпечне проведення заявлених робіт. Керівником підприємства затверджені посадові 

та робочі інструкції відповідно до штатного розпису.Наказом по підпр иємству затверджені та 

введені в дію інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт: Інструкція з охорони пра

ці при виконанні робіт на висоті;Інструкція з охорони праці при рооот з електроінструментом 

Інструкція з охорони праці при застосуванні запобіжними засобами; Інструкція з охорони праці 

при проведенні зварювальних робіт: Інструкція з охорони праці при зберіганні балонів. Працівни

ки підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони праці. Експ

луатаційна документація в наявності. Для проведення заявленої роботи працівники застосову-

ють засоби індивідуального захисту (рукавиці, пояс запобіжний, захисна каска, захисні окуляри).
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

Нормативно-правові які використовуються на підприємстві: ЗУ №229-ІУ від 21.11.2002 року Закон

України «Про о х о р о н у  праиі»: НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони пращі

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праиі: НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.0(±

4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальніші одягом, спеціальним взуттям

та іншими засобами індивідуального захисту; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та



затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві; НПЛОІІ

0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; 

НПЛОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; НГІАОІІ 

0.00-1.15-07Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; «Правила охорони праці під час 

зварювання металів» (НПЛОП 28.52-1.31-13); НПЛОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працюють під тиском. Матеріально-технічна база в наявності та 

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
нормативно

21 лютого 201

іально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Гур’єв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці г%Ґ 20

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


