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Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ 
«ГРААЛЬ»___________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49015, м . Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок ЗО. Код ЄДРПОУ 40479246
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Рейзмір Євгеній Геннадійович, тел. (067) 630-25-50_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

________________ електронна адреса : оїїісе@аЬагааІ.сопп.ца______________________
адреса електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________ на території України, згідно договорів підряду___________________
м ісце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

маш ин, 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, Рейзмір Євгеній Геннадійович_________________________________________________
(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._________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або маш ин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м арка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

Загальна кількість робочих місць -  21, з них виконують роботи підвищеної 
небезпеки : посадових осіб -  3 особи, робітників -  8 осіб,______________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:office@abaraal.coiD.ua


заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 11 осіб
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Орендоване оф існе  приміщення за адресою: м. Дніпро, вул.___________
Новоорловська, будинок ЗО (Договір оренди № Н-14/02-2017/01 від_________
14.02.2017р., укладеного із ТОВ «ОЛЕТ»), а також приміщення які надаються 
Замовниками згідно з договорами підряду______________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Рейзмір Є.Г. пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в комісії ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ФОРМАТ» 
Головного управління Держпраці з наступних нормативно-правових актів: 
загальний курс з охорони праці; правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу № 467
19 від 22 липня 2019 р._________________________________________________________________
Інспектор з кадрів Токар Юлія Іванівна пройшла навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці, про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, про об'єкти підвищеної небезпеки в комісії Головного_________
управління Держпраці у Дніпропетровській області ЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ», витяг з п р о т о к о л у  N916-18 від 29.03.2018 р.____________________________________
Техніки з сигналізації - Рейзмір Антон Геннадійович та Пасько Євген_________
Сергійович призначені відповідальними особами за безпечне виконання 
робіт на висоті та безпечне користування ручним електроінструментом
(Наказ по підприємству від 12.07.2019 р. № 10), які пройшли відповідне________
навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ФОРМАТ»
Головного управління Держпраці з питань охорони праці під час_____________
виконання робіт на висоті: Правила охорони праці підчас виконання робіт 
на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила о х о р о н и  праці підчас експлуатації 
навантажувачів (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 10.07.2019 р. № 417
19). «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,___________
«Правила користування електричною енергією», «Правила улаштування 
електроустановок» (отримали II групу з електробезпеки до 1000 В), витяг з 
п р о т о к о л у  № 415/1-19 від 11 липня 2019 р. «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила експлуатації електрозахисних

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

з а с о б ів »  витяг з п р о т о к о л у  № 415-19 в ід  11 л и п н я  2019 р.______________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Функції служби о х о р о н и  праці покладені на інспектора з кадрів Токар Юлію
Іванівну, яка призначена відповідальною особою з охорони праці та_________
вчасного проведення інструктажів з о х о р о н и  праці та інструктажів з охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (Наказ по підприємству від 30.03.2018 
р.№8). Наказ від 24 липня 2019 р. № 11 про перегляд комісії з перевірки знань 
з питань о х о р о н и  праці та о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті: 
Голова комісії директор Рейзмір Є.Г., члени комісії: Рейзмір А.Г., Пасько 
Є .С .___________________ ___________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені та введені в дію наказом по підприємству за № 
З від 11.02.2017 р.:
-Положення про службу о х о р о н и  праці,
-Положення про комісію з питань о х о р о н и  праці,
-Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
-Положення п р о  п о р я д о к  проведення навчання та перевірки знань робітників
з питань охорони праці,



-Программа вступного інструктажу з питань охорони праці, 
-Программа первинного інструктажу з питань охорони праці,
-Інструкції з охорони праці, в тому числі № 5 -  інструкція з охорони праці при 
роботі на висоті, № 3 -  інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
інструментом (не електрифікованим), № 4 -  інструкція з охорони праці при
роботі з електроінструментом.______________________________________________________
Робітники підприємства вчасно проходять навчання, перевірку знань та 
відповідні інструктажі з охорони праці.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, 
-Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру,
-Журнал протоколів засідання з перевірки знань з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Працівники, що виконують роботи на висоті забезпечені засобами 
індивідуального захисту, а сам е  захисні каски, сигнальні жилети,захисні 
окуляри, рукавиці, пояс запобіжний універсальний безлямковий ПБ-1 - 3 шт., 
придбані у березні 2019 р. Ведеться журнал видачі засобів індивідуального 
захисту__________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація:
паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування ручним
електроінструментом ( шуруповерт, дріль, перфоратор, штроборіз та ін.)

експлуатаційної докуллентації
Підприємство м а є  законодавчі та нормативні акти з охорони праці, Закон 
України «Про охорону праці», Закон України «Про об ’єкти підвищеної 
небезпеки», Перелік робіт з підвищеною небезпекою, Правила безпечної
експлуатації електроустановокспоживачів._______________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
видам робіт та професіям  з перевірки знань з питань охорони праці. На 
підприємстві в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою мережі Інтернет та друкованих 
видань. ~ ~~ ■. .___________
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 20^?р.

№ У 2 . .

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.” .


