
ДЕКЛАРАЦІЯ

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, 3_______________
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 підвищ еної 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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________ 15.11.2018 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 експлуатації(застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

mailto:office@etalonbudservis.com


технологічні транспортні засоби, а саме: екскаватор навантажувач АМКОДОР
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної небезпеки та/або машин,

703 М 2018 року випуску, республіка Білорусь, держ. номерний знак Т08844АЕ
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

робочих місць -  1,в т.ч. на яких існує підвищений ризик -1, одна адміністративна
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

будівля, виробнича база, об’єкти замовника згідно з договором підряду________
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель і споруд (приміщень) 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)

Відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан наказом по 
підприємству від 19.12.2018р. №120 призначений головний механік Чекалкін 
Максим Олександрович, який пройшов навчання в ПП «ЦПОН» з загального 
курсу охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол від 30.03.2018р. 
№354.

Наказом по підприємству від 31.07.2018р. №65 створена служба охорони праці, 
відповідно до наказу особою відповідальною за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки призначений 
директор з виробництва Шрамко О.В., який пройшов навчання в ПП «ЦПОН» з 
загального курсу охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці 
комісією з перевірки знань з питань охорони праці Криворізького 
гірничопромислового управління Держпраці у Дніпропетровській області 
протокол від 24.06.2017р. №506.

Наказами по підприємству введено в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт наказом по підприємству від 11.01.2019р. №07 
створено комісію з питань охорони праці у складі: голова комісії головний 
директор Козаченко А.В., члени комісії: перший заступник генерального 
директора Ісаєв В.А.. заступник генерального директора з ОП Сиволап В.Г. , у 
відповідності до вимог типового положення про порядок проведення навчання та



перевірки знань розроблено положення підприємства про навчання з питань
охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу та 
періодично працівникам проводять інструктажі з питань охорони праці з 
записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в наявності 
експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки: 
керівництво з експлуатації заводу-виготовлювача, працівники забезпечені засоби 
захисту згідно з нормами видачі (рукавиці комбіновані, жилет сигнальний, 
каска), підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці.

О.В. Козаченко

(ініціали та  прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « ^ »  2019р.

№

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, 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.


