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Відомості про роботодавця -  П риватне підприємство «САРМ АТ»,  
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

53700, Д ніпропетровська область, Ш ироківський район, смт. Ш ироке, вул. Соборна, 
буд. 114, код 6 Д Р П О У  31037360, директор Волоиіснко Сергій Броніславович.тел.
(056) 409 -  67 -  02, pp-officc(fl ukr.net________ _̂____________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРГІОУ, 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 виданирі. місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер гелефону. телефаксу, адреса електронної попгги; 
на обЧкгах замовпика на гериіорії Д н іп ропеїр овської обласгі,згідно договорів  
підряду_____ _______________________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
гретіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався_______

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони нраці: добровільний  
а> ди І з охорони праиі не проводився_____________________________________________________

(лага проведення аудиту)

Я. B0.u)utCHK0 Сергій Ьроніславович______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність м атеріа іьно-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
іаких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки :Роботи, ию виконуються на висоті 
понад 1,3 мегра________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів.

усгатковання иідвипіеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер паргії. д а іа  виї оговлсння. краж а походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



КІ.ІЬКІС І ь робочих місць - 7, в гому числі гих,иа УІКИХ існує ІІІДВИІЦСИИЙ ризик________
вииикиеиия гравм - З ____________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих. 
на яких існує п ідвитсний  ризик виникнення травм.

Офіспс приміщ ення розгаїповаис за адрссоіо:Диіироиетровська область, 
ІМироківський район, смг. І11ирокс,влл. Соборна, б \л Л 14 , виробниче приміщення  
розгаїиованс за адресою: Д нінропеї ровська область, м. Кривий Р і і , вул. Акціонерна,
буд,37______________________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Волощенко С.Б. нройиіов навчання та перевірку знань  
і КУРСУ Законодавчих акгів з охорони праці, гігіспп праці, надання домеднчної  
допомоги по герпілнм, електробезпеки, П0/КЄ/КН0Ї безпеки (протокол засідання комісії 
з перевірки знань №  179 від 23 лю гого 2019 року), з питань пожежної безпеки  
(протокол засідання комісії з перевірки знань № 971 від 02 грудня 2016 року),правил  
охорони праці на ав гомобільному транспор гі(протокол засідання комісії з перевірки  
знань № 1005 від 16 і рудня 2016 року).

Інженер з охорони прані Каплун ІУІ.Д. пройнюв навчання та перевірку знань і 
КУРСУ Законодавчих актів з охорони прані, іігігни нраці, надання домеднчної  
дономої и по гсрні.іим, елекгробезнеки, пожежної безпеки (нро гокол засідання комісії 
і перевірки знань №  959 від 02 грудня 2016 року), правил охорони праці під час 
викопапня робіг на висогі (протокол засідання комісії з перевірки знань № 6/17 від 
01 червня 2016 року)

Головний механік Пінчук О.В. пройшов навчання та перевірку знань і курсу  
Законо.тавчих актів з охорони праці, гігієни праці, падання домеднчної допомоги  
поісрпілим, електробезнекп, пожежної безпеки (протокол засідання комісії з 
перевірки знань №  959 від 02 грудня 2016 року), з питань пожежної безпеки  
(протокол засідання комісії з перевірки зпапь №  970 від 02 грудня 2016 року), правил  
охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол засідання комісії з 
перевірки знань №  4/62 від 10 к в і т я  2019 року), правил охорони прапі па 
авгомобільному трапспорті(протокол засідання комісії з перевірки знань № 1005 від 
16 грудня 2016 року).

Головний енергегнк ( уіельянов Ю.Д., пройшов навчання га перевірку знань з 
правил охороіні прані під час виконання робі г на висогі (нрогокол засідання комісії з
перевірки_______ знань_______Лк_______4/62_______ від_______ И)_______ квігня_______ 2019
року)___________ __________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Наказом піднрпсмсгва №  2-БТ від 24.02.2016 року створена служба охорони
нраці. Робі гпики підприємства проходять павчаппя, перевірку знань та____________
відповідні інструктажі з охорони нраці._________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Розроблені га введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі інструкція  

з охорони прані під час виконання робії на впсоті,яка по формі і змісту відповідає 
виуіогауі НГ1АОП 0.00-4.15-98 «Положения про розробку інструкцій з охорони нраці».

Ведегься вну ірішня докуменгація по дотриманню вимог техніки бсзнекн та 
охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки,який  
ведегься на нідприсуїсі ві, загвердженпй діірскгороуі ніднрпсмства:

Ж урнал рессграції в с п  пного інструктажу з нн гань охорони праці.
Ж у рпа.і рессграпії інсгрукгажів з нн гань охорони нраці.
Ж урнал рессграції інсі рукпій з нп іань охорони прапі.
Ж у рна.і ііро гоко.іів персвіркн знань.



в паявпосгі нсч)Г)хідиа екч'іі.п а гаціґіпа локумсчпаиіуі на обладнання, в тому  
числі на ге, якч‘ внкорнстовуп  ься нріі виконанні робіт на внсогі.

Працівники______ГІН «СА РМ АТ» іабезнечені спецодягом та засобами
індивідуального захн сіу  в повному обсязілікі відновщаіогь вимогам Технічного  
рсгламенгу засобів індивідуального захнсїт., загвердженого Постановою КМУ № 761 
від 27.08.2008 року.

Пояси запобіжні, каски, драбини використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, 
ремонт , а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
докумен І ів з екснлуа гації виробників.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної докумен гації, засобів індивідуального захисту,

М атеріально -  технічна база відповідач вимогам законодавства з питань
охорони нраці га нромислової
безпеки.

нормативно-правової 
забезпечення

23 квітня 2019 р.

дьно-технічної оази навчаїьно-методичного

Волошенко С.Б. 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
гериторіальному органі Держпраці

господарювання у

1 Іримітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персона,тьних даних з мегою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) маніин. механізмів, усгагковання підвищеної небезпеки.

2. і 'ессграційиий fmMcp облікової картки плагника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийня ття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .


