І

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

|

ДЕКЛАРАЦІЯ І
відповідності матеріально-технічної бази виморам^зшсоподавства з питань
охорони праці
“І 8 КВІ2019

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Спартака 143,
39472860,_____________________________________ ^
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Кулемін Владислав Васильович, 0676393265, sdo@kem.ua_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону.
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;
__________________________ на території України___________________________
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___
_____________________ не проводився_______________________________
(дата проведення аудиту)
Я, Кулемін Владислав Васильович
_______________________________
(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: роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні._________________
(найменування виду робіт 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
______ Кількість робочих місць 27, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик^
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
І
виникнення травм 18.______________________________ ________________________ }
на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Договір оренди від 01.01.2019 з ТОВ «Промелектромонтаж». м. Кривий Ріг
вул..Спартака 143: договір оренди від 01.01.2019 з ТОВ «СУ-447». м. Кривий Ріг'
вул. Орджонікідзе 1К_____________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
:
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Кулемін Владислав Васильович - директор, Піліпей Андрій,
Юрійович - керівник відділу охорони праці, Лозовський Андрій Петрович уповноважена особа найманими працівниками склали іспити у ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» комісії створеній на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 року
№68 на знання: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (ННАОП
0.00-1.15-07) протокол №206/4.20-2019 від 1.03.2019, законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки протокол №210/4.20-2019 від 1.03.2019: «Правил безпечної^
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1-21-98) протокол
№017/4.20-2019 від 11.01.2019, Кодаш Василь Григорович - старший виконраб,
склав іспити у ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» комісії
створеній на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області від 21.03.2018 року №68 на знання: «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) протокол №001/4.20-2019 від
11.02.2019, законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол №043/4.20-2019
від 18.01.2019: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(НПАОП 40.1-1-21-98) протокол №049/4.20-2019 від 25.02.2019._______________ _
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
_____Наказом №57 від 04.03.2019 Кодаш Василь Григорович призначений особою
відповідальною за дотримання робітниками вимог законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки,;
пожежної безпеки, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(НПАОП 40.1-1-21-98), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
ШПАОП 0.00-1.15-07).________________________________
і
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;
_______Наказом №55 від 04.03.2019 створена служба охорони праці у кількості
одного чоловіка - Піліпей Андрій Юрійович - керівник вітділу охорони праці,'
наказом №57 від 04.03.2019 на підприємстві створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці. Голова комісії - Кулемін В.В. (директор), члени комісії -

Піліпей А. Ю. (керівник в і д д і л у о х о р о н и праці), Лозовський А.П.
(уповноважена особа найманими працівниками).___________________________ |
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та |
_____ Наказом №33 від 21.01.2019 затверджена «Программа проведення вступного;
інструктажу з питань охорони праці», наказом №37 від 11.02.2019 затверджено!
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони і
праці» наказом №12 від 17.01.2019 затверджено «Положення про порядок'
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту».______________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації.
Усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно професії таї
видам робіт, які виконуються.______________________________________________
j
засобів індивідуального захисту,
І
У кабінеті ОХОРОНИ праці за адресою вул. Орджонікідзе LK розташовані:'
«Куток охорони праці» та бібліотека яка складає 243^ примірника нормативноправових актів з охорони праці, інструкцій експлуатаційних та з охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного'
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання У
територіальному
органі
Держпраці
РПримітки: 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.
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.”.

