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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ». 53300. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ..
(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ м. ПОКРОВ, вул. ТОРГОВА, буд. 45. кв. 16. код СДРПОУ 40544516.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ Федоренко Ігор Вікторович_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________ тел.: (096) 629-19-97. tovdtpk@ukr.net_______________________
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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області
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 ш коди _______договір не укладався______
(найменування страхової компанії,
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я . Федоренко

ІГО Р

Вікторович_____________________________________________________

(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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо 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 - 10. у тому числі т и х ._________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________________________ на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7_________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор______ Федоренко______ Ігор______ Вікторович______ пройшов______ навчання
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Загального

курсу

«Охорона

праці»

в

ДП

«Придніпровський

експертно-технічний

центр

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

Держпраці» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.03.2019 № 32/7-19). Згідно з
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання, перевірки знань питань
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

охорони праці» наказом по підприємству від № 9-19 від 05.01.2019 року створена постійно діюча
комісія з перевірки знань, з питань охорони праці. Голова комісії: в.о.інж. з ОП Федоренко І.В.,
члени комісії: механік Пінчук В.В., майстер Бубир О.Д.
Працівники підприємства пройшли курс навчання та перевірки знань з охорони праці та ін.
НПАОП у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 28.03.2019 № 32/7-19. витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань
з питань охорони праці від 11.04.2019 № 32/9-19)
Функції служби охорони праці згідно з наказом 10/19 від 05.01.2019р. покладено на директора
(за сумісництвом інженер з охорони праці) Федоренка Ігоря Вікторовича.
На підприємстві розроблені та затверджені: «Положення про службу охорони праці»,
затверджене директором ТОВ «ДТПК» наказ № 1-19 від 05.01.2019р.. Положення «Про систему
управління охороною праці», затверджене наказом № 2-19 від 05.01.2019р.. Положення «Про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом № 319 від 05.01.2019р.. Положення «Про порядок видачі наряд-завдань на виконання робіт»,
затверджене наказом № 4-19 від 05.01.2019р.. Положення «Про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,
затверджене наказом № 5-19 від 05.01.2019р.. Інструкція з охорони праці для всіх працюючих на
підприємстві», затверджена наказом № 6-19 від 05.01.2019р.. «Інструкція з охорони праці про заходи
пожежної безпеки для працівників підприємства», затверджена наказом № 7-19 від 05.01.2019р..
«Інструкція під час виконання робіт на висоті і верхолазних робіт», затверджена наказом № 8-19 від
05.01.2019р.
На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», розроблені тематичні плани і програми
навчання з питань охорони праці. Працівникам підприємства організовано проведення інструктажів з
питань охорони праці з записами в відповідних журналах.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», наказом від 26.04.2019 № 42-19
призначено відповідальних осіб за безпечне проведення робіт на висоті.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до
чинних нормативних актів. П р ац івш і^|^^ і< ^д ать періодичний медогляд у ЦЛ м. Покров.
На підприємстві існує н е о ^ ^ ^ ^ ^ ^ р '^ ^ ^ о - п р а в о в а . матеріально-технічна база та навчальнометодичне з а б е з п е д -.
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Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядкувидачі 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.

