ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Т О В А РИ С ТВ О З О БМ ЕЖ Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________________ «В ІД КРИ ТІ В ІК Н А БУ Д »____________________________
51400, Д ніпропетровська обл., місто П авлоград, вулиця П ром ислова, будинок 13
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄД РП О У 39773901; директор Б ондаревський В ладислав М иколайович;
телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________ тел. 056 767 3663;

m anager31@ oknadnepr.com .ua__________________

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;

___________________ на о б ’єктах зам овників по всій У країні_________________________
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______відсутній_______________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________
(дата проведення аудиту)

Я,__________

Б ондаревський Владислав М иколайович_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної 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, устатковання
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт

роботи, щ о виконую ться на висоті понад 1,3 метра
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________ 7 робочих

МІСЦЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ 3 на ЯКИХ існує підвищ ений ризик_________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

__________________________________ на об'єктах зам овників____________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості___________Бондаревський В ладислав М иколайович_______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
за
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праці
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промислової

безпеки;

та промислової безпеки.______________________________________________________________
Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій
забезпечується:______________________________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними
Положеннями з питань охорони праці;_________________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають
вимогам нормативних актів з охорони праці;____________________________________________
- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і навичок
безпеки праці;_____________________ _________________________________________________
- до роботи допускаються особи не молодші 18 років, які мають відповідну кваліфікацію і не
мають протипоказань за станом здоров’я;______________________________________________
- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на
робочому місці;________ ____________________________________________________________
- забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами;_________________
- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які
відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів.____________________ _
Згідно наказу №1-ОП від 18.03.2019 р. створено службу охорони праці.___________________
Наказом №2-ОП від 20.03.2019 р. затверджені та введені в дію: Положення про службу
наявністю
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охорони праці. Положення про систему управління службою охорони праці, Положення про
порядок навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони
праці._________________________________ _____________________________________________
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Наказом №5-ОП від 20.03.2019 р. введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та
видами робіт (10 штЛ в т.ч. ін с т р у к ц ія №5 з охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Наказом №Ю-ОП від 22.03.2019 р. начальник технічного відділу Прохоров І.В. призначений
відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад__1^3
метра._____________ ________________________ ______________________________________нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку.____________ __________________________________________
Директор Бондаревський В.M.. начальник технічного відділу Прохоров І.В., старший
менеджер Бойко Я .В. пройшли навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових
актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ТОВ «Шанс. ЛТД» у комісії, що створена на
підставі наказу №61 від 20.10.2015 р. ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол №19-40
від 18.03.2019 р.)._____________________________________________________________________
Директор Бондаревський В.М.. начальник технічного відділу Прохоров І.В., старший
менеджер Бойко Я.В. пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що створена

на підставі наказу №61 від 20.10.2015 р. ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол №1941 від 21.03.2019).____________________________________________________________________
При прийомі на роботу проводиться під розписку ознайомлення працівників про умови
праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їх
права, пільги і компенсації, можливі наслідки шкідливих виробничих факторів.
Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться інструктажі з питань
охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________
Згідно наказу №6-ОП від 20.03.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці в наступному складі: голова комісії - директор Бондаревський В.М.,
члени комісії: начальник технічного відділу Прохоров І.В., старший менеджер Бойко Я . В.
На підприємстві розроблені та затверджені плани-графіки проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці._________________________________________________________
Робітники підприємства пройшли перевірку знань в комісії підприємства з загальних питань
з охорони праці, інструкцій з охорони праці. Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті (протоколи №1 від 27.03.2019 р., №2 від 27.03.2019 р.)._________________________
Згідно наказу №7-ОП від 21.03.2019 р. всі робітники забезпечені спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-4.2696 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». На кожного робітника заведена
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту.________________________________________________
Працівники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та іншими
засобами страхування (запобіжними огородженням тощо). Пояси пройшли випробування та
введені в експлуатацію (акт випробування №1 від 26.03.2019 р.). Ведеться журнал обліку та
огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв. Драбини металеві проходять своєчасний
періодичний огляд (дата останнього огляду 26.03.2019 р.)._______________________________
В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують
виконання робіт.___________________ _________________________________________________
К наявності експлуатаційна документація. Розроблені та затверджені технологічні карти.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони праці.
В наявності навчально-методичне забезпечення. Є посібники з охорони праці, наглядна
агітація; нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет. Розроблені та
затверджені навчальні плани та програми інструктажів та навчання з питань охороні праці,
електробезпеки та пожежної безпеки (наказ №4-ОП від 20.03.2019 р.), в т.ч. програми
навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час виконання
робіт на висоті та програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці для
працівників, які виконують ці роботи.
__________________________________________
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці &
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 підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

