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11 лип 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця
_________________ Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт - 2007»_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________ Україна. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського. 16-Б. офіс 2.________________
__________________________ ЄДРПОУ 40097954. директор Гезь Ігор Григорович._____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________ тел/факс (067) 617 80 38. gorizont.v2007@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;

роботи

ВИКОНУЮТЬСЯ

на об'єктах замовника________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація нро наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди_____________________
(найменування страхової компанії,

відсутня
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня_________
(дата проведення аудиту)

Я,

Гезь Ігор Григорович
(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:

- роботи в колодязях, траншеях, котлованах:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- земляні роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій;________
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць - 15 . на яких існує ризик винекнення травм - 7. Офісне приміщення
розташоване за адресою: вул. Коцюбинського. 16-Б. офіс 2______________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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

Інші відомості
Директор Гезь Ігор Григорович пройшов навчання та перевірку знань з
курсу «Охорона праці - загальний курс» у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Протокол
№126/4.4/2019 від 27 травня 2019рЛ________________________________________________________
На підприємстві створена служба з охорони праці в особі Кузнєцової Ірини Юріївни.
затверджено «Положення про службу з охорони праці», введено «Положення про систему
управління охороною
прааці».
наказом
по
підприємству від
01.02.2019р. №
4ОП._________________________________________________________________________________________
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
затверджено наказом від 02.01.2019р №01-ОП. Розроблені тематичні плани та програми навчання з
питань охорони праці посадових осіб.
Ягігтно з Положенням про розробку інструкцій з охорони цраці розроблено та наказом від
02.01.2019 р. № 2/1-ОП затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці по профессіях згідно
штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі №08 Для
землекопа, та №15' При виконанні земляних робіт, у тому числі роботи в колодязях, траншеях.
котлованах, заявлених в Декларації.
________________________________________________________
Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 01.04.02019 р. № 06ОП. члени якої пройшли навчання та перевірку знаннь з курсу «Охорона праці - загальний курс» у
ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» (головний інженер Бартко В.А. - Протокол №24/4.4/2019 від
04 лютого 2019р.. виконавець робіт Резник К.В. - Протокол №743 от 20.06.2019р. механік Оксінь
С.М.- Протокол №102 від 31 січня 2019р.. інженер з охорони праці Кузнєцова І.Ю. - Протокол
№141/4.4/2019 від 03 червня 2019р.).__________________________________________________________
Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по
професіях для працівників з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань
охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт. Працівники
підприємства, у встановлений термін, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.__________________________________ _____________________________________________________
Відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розтятттування підземних комунікацій, та робіт в колодязях, траншеях, котлованах
призначено виконавця робіт Резника К.В.. а у разі його відсутності - головного інженера Бартко
В.А.. які пройшли навчання та перевірку знаннь з курсу «Охорона праці - загальний курс» у ТОВ
Учбовий комбінат «Дніпробуд» (головний інженер Бартко В.А. - Протокол №24/4.4/2019 від 04
лютого 2019р.. виконавець робіт Резник К.В. - Протокол №743 от 20.06.2019р.).
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.____________________________________
На пігтпиємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному
обсязі, згідно з вимогами галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам. Засобам індивідуального захисту
проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням у відповідні журнали.______________

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому
числі необхідних для виконання заявлених в Деьсларапії робіт. Обладнаний кабінет для проведення
вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та нагляяними
посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з питань охорони праці за посадами та професіями.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріальнотехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.Г. Гезь
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
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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) 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.

