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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “МАШАГРОСЕРВІС”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49019. м.Дніпро, вул.Ударників 25Б. ЄДРПОУ 25529322.Сілаков Олександр Борисович.0567851229 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________________________ silakovar@gmail.com_________________________
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;

____________________________________  49019. м.Дніпро. вул.Ударників 25Б______________
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 відсутнй_________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я . Сілаков Олексадр Борисович_____________________
(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:

І-Роботи в діючих електроустановках понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти
(найменування виду робіт

2.3варювальні роботи________________________________________________________
підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:silakovar@gmail.com


/  виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
_______ На підприємстві працюють 74 особи.__________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
________V 7 з яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм._______________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
адміністративно-технічний корпус, ділянка термічніх та зварювальних робіт, виробничий участок

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_______________верстатів у межах одного цеху_________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості у ТОВ МАШАГРОСЕРВІС” наказами по підприємству призначені: за охорону
праці на підприємстві-гол.інженер Сергієнко B.L.no службе енергетика-механіка-_________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
гол.енергетика Нікітіна Ю.В. а на виробництві-нач.цеху Круть С.А. (№ 14-0П від 21.09.2018р.)

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

відповідальним за проведення робіт підвищеної небезпеки-гол.енергетика Нікітіна Ю.В.Г№11/1-ОП 
від 28.02.2018р.). відповідальним за небезпечну роботу обладнання-гол.енергетика Нікітіна Ю.В. 
(№ 2-0П від 20.02.2018р .)

наказом № 15-0П від 09.12.2015 створена служба охорони праці._________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

співробітники інструктуються згідно інструкцій, які розроблені і затверджені наказами на 
підприємстві та проходять щорічне навчання у спеціалізованих учбових комбінатах

про проведення інструктажів з ОП та ПБ наказ № 7-0П від 20.02.2018р. повна забеспеченність 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

засобами індівідуального захисту та спецодягом згідно Наказу МЧС №89 від 21.02.2006р.

№ 4 від 09.02.2015 р. про забезпечення працівників підприємства засобами індивідуального захисту: 
затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, що виконують роботи 
підвищеної небезпеки: про призначення комісії з приймання і перевірки 313. що надходять на 
підприємство на відповідність вимогам нормативних документів:

ГОВ « МАШАГРОСЕРВІС» має наступні Дозвіли ГУ Держпраці у Дніпропетровській області на 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

виконання робіт та експлуатацію засобів підвищеної небезпеки:

1. №1095.17.12 від 27.09.2017р. на експлуатацію ТТЗ.

2. №04.68.14.12 від 09.04.2014р. на експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

3. №1474.16.12 від 16.11.2016р. на експлуатацію вантажопідіймальних кранів

4. №0990.18.12 від 13.11.2018р. на експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

5. №0989.18.12 від 13.11.2018р. виконувати газополум'яні роботи.

Документи щодо навчання:копія протоколу № 193 від 10.11.2016 р. засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці, перевірені знання Законів України «Про о х о р о н у  праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у начальника віллілу 
охорони праці Князева Д.Ю.. головного інженера Сергієнка В.І.. виданого Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області:

копія протоколу № 225 від 23.08.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
перевірені знання Законодавства України про охорону праці. Основні положення Закону України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з



лми Законами України. Законодавства України про працю у майстра цеху Верещаки А.І.. 
лданого ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН»;

копія ПРОТОКОЛУ № 57 від 01.03.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці, перевірені знання Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у головного енергетика Нікітіна Ю.В.. 
начальника цеху Крутя С.А.. виданого ТОВ «Учбово- курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»:

копія витягу з протоколу № 173 від 07.03.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1- 1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів». ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правила пожежної безпеки у головного енергетика Нікітіна Ю.В. (V 
група з електробезпеки, до та вище 1000 В), виданого ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»:

-копія витягу з протоколу № 193 від 13.03.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
перевірки знань пожежно-технічного мінімуму електрогазозварників Перік B.C. І Сапіга
A.О.виданого ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» ДПАТ 
«Будівельна компанія «УКРБУД»:

-копія витягу з протоколу № 380 від 04.12.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
перевірки знань “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” 
НПАОП 0.00-1.81-18 електрогазозварників Перік B.C. І Сапіга А.О.виданого виданого ТОВ 
«Учбово- курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»

копія витягу з ПРОТОКОЛУ № 290 від 08.10.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
ОХОРОНИ праці, перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» електрогазозварників Перік B.C. І Сапіга А.О.терміста СВЧ Горшков
B.М..виданого ТОВ «Учбово- курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»;

На підприємстві знаходятся наступні журнали з питань о х о р о н и  праці:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення 
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів:

журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:

журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:

журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки:

журнал обліку та зберігання захисних засобів:

інструкції, що затверджені наказом № 2-ОТ від 05.01.2017 p.:

№ 01 ВСТУПНОГО інструктажу з питань охорони праці:

№ 03 про надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві:

Також присутні диплом д№ 614003. виданий Періку B.C. про закінчення ПТУ №38 м.Сінельникове 
за фахом “Електрогазозварник” та свдоцтво Дніпропетровського будівельного ліцею №020303. яке 
видане Сапіге А.О., що він здобув професію “Електрогазозварник 4р.”. а також трудова книжка 
терміста СВЧ Горшкова В.М.. де вказано, що Наказом №167 від 05.08.1982р. йому присвоєна 
кваліфікація терміста СВЧ 2 розряду.



о .Б. Сілаков
(ініціали та прізвище)

/

Декларація заре^і)ована;^-% урналі обліку суб'єктів^осподарювання у територіальному 
органі Держпраці АР" 2 ( ^  р. № J

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) мащин, механізмів, устатковання 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.".


