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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМИ І1РО-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ»; __________________ _________________________________ _______

49000, м. Дніпро, вул. Автопаркова. З, кв. 6; 42676235; Гур'єв О л е к с а н д р  Васильович; телефон
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

(056)722-20-40. телефакс (056)722-20-40, Г і^аГеіу.пШ 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. Д ніпро, вул. Коаснопільська. 13-А та на о б ’єктах замовників згідно договорів_________
місце виконання робіт підвищеної 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 договір відсутній---------------- -------------

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я. Г ур’єв Олександр Васильович____________________ ___________________ ____________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або 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, устаїковання 
підвищеної небезпеки:

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

2. Зварювальні роботи;______ ____________________________ _______ _— _ _ ---------------------------------------
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

йним, вибухонебезпечним та інертним газом.___________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання



К ім іг т ь  р о б о ч и х  місць  -  4. у т т .у числі 2 на яких існує підвищений ризик винищ ення 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 о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  7.—
і споруд (приміщень), виробничих об єктів

-------------------------------- - “ " (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

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

ппаиі та промислової безпеки -  керівник Г ур ’єв Олександр Васильович^ ------------------------
----------- за дотриманням вимог законодавства з питань охорони пращ та промислової безпеки, _

Я Товаристві з обмеж еною відповідальністю «СИСТЕМИ  П РОТИПОЖ ЕЖ НОГО ЗАХИСТУ»_діє

«Положення П Р О  систему управління охороною праці», що містить містить комплекс п олож у

заходів та пекомендаиійякі встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони пра^

иі. спрямованої на створення безпечних і здорових умов праці для працівників. Служба охороііи

ппаиі не створювалась. Праиівникі,які виконують заявлену роботу прошили спеціальне навчання
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

з питань охопони праиі. Навчання т а інструктаж і з питань охорони праці проходять за дог

ш м ю  інструкцій та наглядніїх посібників. Наказом по підприємству призначена відповідальна 

особа за безпечне проведення заявлених робіт. Керівником підприємства затвердж ені посадові 

та робочі і н с т р у к ц і ї  відповідно до штатного розпису.Наказом по підприємству затверджені та 

я,ведені в дію інструкції з охорони праці по професіям т а видам робіт: Інструкція з охорони пра  ̂

иі ппи виконанні робіт на висоті:1нструкція з охорони праці при робот з електроінструментом 

Інструкція з охорони праиі при заст осуванні запобіж ними засобами; Інструкція з охорони праці 

ппн пповеденні звапювальних робіт: Інструкція з охорони праці при зберіганні балонів. Працівни

ки підприємства своєчасно проходять навчання та інструктаж і з питань охорони праці. Ека±  

пуатаиійна документація в наявності. Для проведення заявленої роботи працівники заст осщ ^

mmh засоби індивідуального захисту (рукавиці, пояс запобіж ний, захисна каска, захисні окулярні.
----------------інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту
Нормативно-правові які використовуються на підприємстві: ЗУ М 229-ІУ  від 21.11.2002 року Закон

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

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

охорони ппаиі: НПАОП 0. 00- 4 . 15-98  Положення про розробку інструкцій з охорони праці; Н1ІЛ011 0.0 <±

4.01-08 Положення про п о р я д о к  забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

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



затвердження власником нормативних актів про охорону  праці, що діють на підприємстві; Н11А0П

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

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

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

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

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

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки̂

О.В. Гур’єв 
(ініціали та прізвище)

21 лютого 2і

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Ж  2 0 ^ ) .  №

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 підвищ еної 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.


