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ДЕКЛАРАЦІЯ t 3  4 E R M - ' - - -
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю______________
«Фірма «АРХІІУ1ЕД-ГРУПП»______________________________________________________

ід л я  ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, буд.І, кв. 54 код згідно з 
ЄДРПОУ 38861952_____________________________________________________________

(місце знаходження, код згідно ЕДРПОУ)

Директор Вітебський Олександр ІУІиколайович (099)909 00 13
(прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон)

email: alexandr5 79(5)ukr.net,0987995767____________________
(телефакс, адрес 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 та території України_______
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація (застосування)

(машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
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 праці не проводився______
(дата проведення аудиту)

_____Я, Вітебський Олександр Миколайович_______________________________________
(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 підвиш,еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвиш,еної небезпеки: роботи. ш,о виконуються на висоті понад І.Зметра: 
верхолазні роботи

(найменування видів робіт)

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

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

ноиер партії, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 4. V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення______
травм 2___________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

за адресою: м. Вільногірськ вул. Степова, 1 «ВГМК» AT «ОГХК» Офісне приміщення та 
виробнича дільниця (цех) ________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Вітебський Олександр Миколайович; бригадир Лящевський Микола 
Анатолійович; монтажник-верхолаз Каневський Денис Валерійович пройшли навчання в ДП 
Придніпровський ЕТЦ законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки , НПАОІП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, навчання посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства,

(Протокол № 136/4.8/2019. витяг з протоколу № 136/4.8/2019)_________________________
з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкції,)

ІНаказом № 1/01 -  ОП від 19.05.2019р функції служби охорони праці директор поклав на 
себе.____________________________________________________________________________

Наказом № 2/01 - ОП від 19.05.2019р.на підприємстві затверджені та введені в дію інструкції 
з питань охорони праці, що встановлюють правила виконання робіт що декларуються і дій
_____ працівників на території підприємства, на робочих місцях відповідно до нормативно -
правових актів з охорони праці: інструкція з охорони праці № 1 при виконанні робіт на висоті.

Наказом № 1/02 від " 19 "травня 2019р.. на підприємстві призначено відповідальну особу за 
безпечним виконанням робіт на висоті -  бригадира Лящевського Миколу Анатолійовича.
З працівниками ТОВ «Фірма«АРХІМЕД-ГРУПП» проводяться інструктажі, навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці. При прийняті на роботу з працівниками проводяться вступний 
інструктажі під час роботи проводяться первинний, повторний та цільовий, позаплановий 
інструктажі з питань охорони праці з записами в журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці. Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під 
час прийняття на роботу та в процесі роботи проводиться згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-0.5 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». На підприємстві ведуться журнали, а саме: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань ОХОРОНИ праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці, журнал реєстрації інструкції з охорони праці, журнал обліку робіт, журнал обліку та 
зберігання засобів індивідуального захисту, журнал протоколів засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці _____________________________________________________

(наявністю служби охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

На підприємстві в наявності монтажні пояса, зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі і
страхувальні канати, фал страхувальний двійний (акт випробувань від 06.05.2019р.)._______
Також на підприємстві розроблено:___________________________________________________



Положення ПРО службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №2/02 ОП від
19.05.2019р._______________________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань_______
ОХОРОНИ праці (наказ про перегляд та затвердження № 2/03 від 19.05.2019р._______________
Перелік інструкцій з ОХОРОНИ праці (наказ про перегляд та затвердження № 2/04 від________
19.05.2019р.), в тому числі: № 1 Інструкція з охорони праці для робіт вище І.Зметра: та N°2

Інструкція з охорони праці для монтажників -  верхолазів:________________________________
Працівники підприємства, які виконують роботи, що декларуються:_______________________
бригадир Лящевський М. А. пройшов навчання в ДП «ОСМКТ»за професією промисловий

альпініст та допущений до робіт на висоті протокол №738, посвідчення № 00063____________
від «03»червня 2019р.______________________________________________________________
Каневський Д. В. пройшов навчання в ДП «ОСМКТ»за професією промисловий альпініст та 
допущений до робіт на висоті, протокол №739, посвідчення№ 00064 від «03»червня 2019р. 
Жуков Є. В. пройшов навчання в ДП «ОСМКТ» за професією промисловий альпініст (слюсар- 
монтажник) допущений до робіт на висоті та в електроустановках напругою понад 1000В,
протокол№ 739, посвідчення № 00039 від «03» червня 2019р.____________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці для робіт на 
висоті вище І.Зметра. Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний
огляд у КЗ «» № ДОР» (Медична довідка № від 19.05.2019р.)_____________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції користування на всі електроприводи (шліфувальна машинка серія № та 
інше, що декларуються). Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ООО «Фірма» 
«АРХІМЕД -  ГРУПП» (акт технічного огляду від 19.05.2019р. №1)__________________________

(експлуатаційної документації)

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски,______
сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів..
На кожного працівника заведена особова картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і________
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._______________

(засобів індивідуального захисту)

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»:НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-1.15-07_______
«Правила охорони праці для робіт на висоті вище І.Зметра._____________________________

Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. Є неабхіїдні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно___________
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань._____________________________

(і^орм^тивно-правові та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Вітебський О.М.

«19» «травнУ» 2019р.



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2019р. ^

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Прядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування 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.»


