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" “ відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсиецме хані за 10 я»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців .буд. 29. кв. ЗА ЄДР1ІОУ 38115193
(місцезнаходження, код згідно з ЄД РП О У .

Манзар Ліана Миколаївна_____________________________________________ ____
прізвище, ім’я та по батьконі корінника, номер телефону)

056 376 54 25; адреса електронної пошти: тап/.аг^у,теікотіп\е5І.сот__________
телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи —  підприємця: прізнише. ім'я та по батьконі. серія і номер пасноріа. 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки нлаїника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
___________________________________ Україна________________________________________
місце виконання робіт нідвишепої небезпеки та/або екепл\атації(заеіосування) 

машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відпо в іда л ьн ос і і п с ре д
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої школі і
________________________________не у к л а д а в с я ____________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________
_______________________________не проводився _____ ________ ______  _________
(дата проведення аудиту)

Я , Манзар Ліана Миколаївна_______________     _ ______
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази 'іа \ мов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або сксплуач 'ації (застос\ в а 1111 я)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної п ебез п е к і ь. а _сам е:
технологічного транспортного засобу____________________________________   _

Коток вібраційний моделі .ТСВ 116Р виготовленого 2018 року країна Німеччина.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, номер партії, дата виготовлення, країна

який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрспспмехаї іізан і я »
походження устатковапня підвищеної небезпеки, і ми або марка ( )а наявності), викону ються і а/або експ.іуаіу юі і.ся
на підставі свідоцтва про реєстрацію технологічної о транспортного засобу серія 
А Е  006807 від 08.01.2019 року виданого Головним управлінням Держгіраці _ у
Дніпропетровській області та якому присвоєно державнії іі номерний знак
Т08879АЕ__________________________    _   _ .
(застосовуються) без отримання відповідного доїво.іу.

6 робочих місць, _______ ______________ _______
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений рміик виникнення травм, будівель і спор\ і 
(приміщені.), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних ІІІДроіДІЛІВ)

у тому числі 1 особа, для якої існує підвищений ризик виникнення травм



Інші відомості:
Наказом №  11 від 01.09.2017 на Підприємстві переглянуто с.чуж бу_  _ _
(прізнише. ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог -законодавства :і питанії
охорони праці. Цим наказом функції керівника служби охорони праці ____ _
охорони праці та промислової безпеки: інструктажу з питань охорони прані, наявністю служби охорони прані

покладені на заступника директора з охорони праці Білякову А .В . ____
наказом №  7 від 01.09.2017 механік Бовкун Л.А. призначений особою.  _
відповідальною за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного 
транспортного засобу за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки.

 •_____ На Підприємстві розроблені, затверджені і введені в дно:

2_____ «Положення про службу охорони іщаііі» (наказ директора № 1 1 від
01.09.2017);
-_____ «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з ппіапь
охорони праці» (наказ директора №  9 від 01.09.2017).
 •_________На Підприємстві переглянуті, затверджені і введені в дію: посадові
інструкцій про проведення навчання та експлуатаційної документації.

інструкції (затверджені наказом №  8а від 01.09.2017); інструкції з охорони праці 
(наказ №  8 від 01.09.2017).
» Директор Підприємства Манзар Л .М .. головний інженер І Іасикалюк С.Д-. 
механік Бовкун Л.А., заступник директора з охорони праці Білякова А . ] про иі і їли 
навчання в ТОВ «У К  СП ЕКТР» та перевірку знані. Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов'язкове державне ащ іаііьію .страхування від нещасноїр 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату.
працездатності». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих .до нїїх
нормативно-правових актів в Головному \ ііравлііші__Держііраці \
Дніпропетровській області» (протокол №  2 12-4.7/2017 від 14.09.2017).
 • Директор Підприємства Манзар Л.М.. головний інженер Паснкалюк_(• ’. Д ..
механік Бовкун Л.А.. заступник директора з охорони праці Білякова А.В. прой щл11 
навчання в ТОВ «У К К  ПРО ФІ ЛАЙ11» та перевірку знань за загальним курсом 
навчання (протокол №433 від 24.11.2017 року)
 • Директор Підприємства Манзар Л .М .. головний інженер І Іасикалюк Є .Д ..
механік Бовкун Л.А.. заступник директора з охорони праці Білякова А.В. і ір.ои 11 їли 
навчання в ГОВ «У К К  ПРО ФІ ЛАЙП» та перевірку знань Правил охорони праїіі 
під час вантажно-розвантажувальних робіт 1 Ш А Р І І 0.00-1.75-15 (протокол №  385 
від 23.10.2017).
 • Директор Підприємства Манзар Л.М.. гол овнии І нжеи ер ] Гаа і кал юк С ./І,.,
механік Бовкун Л.А.. заступник директора з охорої пі праці Білякова А.В. пройї мли 
навчання в ГОВ «У К К  ПРО ФІ ЛАП І І» та перевірку знань Правил охорої пі 11 ра і ц 
на автомобільному транспорті НПАО ІІ 0.00-1.62-12 (протокол №  74 від 26.03.2018

• Наказом №  1 від 01.09.2017 на Підприємстві створена комісія з перевірки
знань діючих норматпвно-правових актів з питань охорони праці у посадових осіб і 
робітників. Голова комісії - головний інженер 1 Іасикалюк Є.Д. та . члеїіш кешісії: 
заступник директора з охорони праці Білякова А.В., механік Бо в ку н Л .А.



 • Робітники Підприємства пройшли навчання га перевірку знань інструкііііі з
охорони праці комісією Підприємства (протокол №  04/09-18 від 04.09.2018). згідно 
загального курсу «Охорона праці», Н П А О ІІ 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті», НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А. 3.2-2— 2009 ССЬ! І)
 • Після навчання, перевірки знань, стажування та інструктажу _]іа_р(>б<)1 юму
місці машиніст котка вібраційного допущений до самостійної роботи (наказ 
директора №  44 від 25.03.2019).
 •_______ На підставі наказу Міністерства охорони здоро в 'я У країн и віл 21.05.2007 №
246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій», робітники Підприємства пройшли медогляд в «А мбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №  З КУ  «Ц1ІМ СД №  4» К риворізької місі»кої радіг 
Заключний акт від 24.10.2017.
 • На Підприємстві ведуться:
- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- журнал реєстрації вступного інструктажу;
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочо му мі е і п.
- журнал з інструктажу з пожежної безпекп та ін.
 •_____Збереження технологічного транспортного засобу здійснюється і іа
охорошованій території Підприємства, обслуговування та ремон т, при_____________
необхідності, виконують фахівці спеціалізованих організацій, за окремими 
договорами.
 •_____На Підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація д я
виконання робіт підвищеної пебезгіеки.

 • Працівники, а також водій 1 Іідпрнємства забезпечую ться сан і;гащю-
побутовпмп приміщеннями.
 •_________ Водій котка має професійну кваліфікацію, от риману в спеці а лг юванол і \
учбовому закладі:
- Заскока Роман Вікторович - посвідчення АЬ №  106118 від 24.05.2006р. видане 
Дніпропетровською обласною державною адміністрацією (ІП ироківська р-а 
інспекція)
 Кваліфікація працівників та стан їх здоров'я може забезпечити безпечііе
виконання робіт підвищеної небезпеки за до] і сумо гою техноло і ііп  юг<>
транспортного засобу.
 •_____Технологічний транспортний засіб Коток вібраційний моделі .1СВ 1_1_6Ц
пройшов технічний огляд у Д ІЇ «Придніпровський 1л І ІД» (Акт технічного ОГЛЯДУ 

від 04.12.2018). відповідає вимогам норма п їв них документів і знаходиться \ 
справному стані.
________ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документа і ця
(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на_ всі 
технологічні транспортні засоби, що декларуються).
Працівники підприємст ва забезпечені спецодягом, спепвзуттям і засобамн

засобів індивідуального захисту.
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у 
відповідності до чинних нормативних актів. Ведеться Журнал видачі і новеріісння
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту



Нормативні акти з охорони праці, які діють на Підприємстві, розроблені на підставі 
вимог НПАОГІ 0,00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власніїко\і 
нормативних актів з охорони праці, які діють на підприємстві». П ідприємство 
підтверджує наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання 
та Інструктажу з питань охорони праці, сксплуатаці йної документації, засоб і в 
індивідуального захисту.
 На підприємстві створено агітаційні плакати, на в1 іально-метол ич пі
нормативно-правової та матеріально-технічної балі паичалі»по-\іеі одичної о іабе ніеченнм)
посібники, програми навчання, білети з перевірки знаїіь та попереджувальїіі знаки. 
Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні нормн т_а 
нормативні акти з охорони праці, серед яких:
ЗУ «Про охорону праці»
ДБНА. 3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека в будівництві»
П 196-24 «Положення про порядок робот и підйомників т а стрілових самих іди их 
вантажопідіймальних кранів підприємства»
НПАОГІ 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисл о в ос т і»: 
НПАОГІ 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії» та інші.
_______ Є необходідні матеріали нормативно-правової та матеріально-технічної бази

ичного забезпечення).

Манзар Ліана Миколаївна

Декларація зареєстрована у журналі облік) суб'єктів господарювання у  

територіальному органі Держпраці 29*^р.
№ /2 .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом падаг 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 нрийнягія га повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають в ід м і тку в паспорті."


