Центр надання адміністративних послуг

вх. № _ ------

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лайн»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47. о<Ь. 106, 32448386, Бродський Анатолій Вікторович, 0980577594
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ meealain2019(а),ukr.net___________________________________
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;

______________________ на території м.Дніпро та на о б ’єктах замовників____________________
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 шкоди________ не укладався______________
(найменування страхової компанії,

________________ ТОВ «МЕГА ЛАЙН» не є о б ’єктом підвищеної небезпеки_____________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився___________
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «МЕГА ЛАЙН» Бродський Анатолій 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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_______________________________________
(найменування виду робіт

- роботи верхолазні______________________________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць - 6. у тому числі тих,___________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4. будівель - 0,______________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

приміщень - 1. виробничих о б ’єктів - о б ’єкти Замовників______________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
___________________________________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів)________________________________________

Інші відомості: Директор Бродський Анатолій Вікторович пройшов навчання і виявив потрібні_______
знання:______________________________________________________________________________________
- законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухоне-______
безпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надан-_____
ня домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслід-______
ків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05), (ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд» протокол № 130
від 31.05.2019 р. посвідч. №1675);_____________________________________________________________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки (Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтнобудівельне підприємство протипожежних робіт, протокол №22/в від 04.06.2019 р. посвідч. №03085085);
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посвідч. №15896);_______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 710 від 14.06.2019 р. посвідч. №9334), 4 група з електробезпеки;
Головний інженер Радченко Сергій Олександрович пройшов навчання і виявивпотрібні знання:________
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових____________
актів з охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 209/4.4/2019 посвідч. №12604);____________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки (Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтнобудівельне підприємство протипожежних робіт, протокол №22/в від 04.06.2019р. посвідч. №03085087);
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посвідч. №15894);_______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №710 від 14.06.2019 р. посвідч. №9336), 4 група з електробезпеки;
На о б ’єктах замовників відповідальними за безпечне виконання заявлених робіт підвищеної_______
небезпеки призначаються виконроб та майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ «МЕГА______
ЛАЙН», які пройшли в установленому порядку навчання, перевірку знань з питань охорони праці:_____
- виконавець робіт Ситников Володимир Олександрович - Законів України «Про охорону праці»,______
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки»,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд»_____
протокол № 671 від 06.06.2019 р. посвідч. №8992);____________________________________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки (Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтнобудівельне підприємство протипожежних робіт, протокол №22/в від 04.06.2019 р. посвідч. №03085090);
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посвідч. №15890);_______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №853 від 12.07.2019р. посвідч. №11051), 4 група з електробезпеки;
- майстер будівельних та монтажних робіт Кокоша Сергій Володимирович —Законів України «Про
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (ТОВ «УК«Дніпро
буд» протокол № 671 від 06.06.2019 р. посвідч. №8991);

- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки (Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтнобудівельне підприємство протипожежних робіт, протокол №22/в від 04.06.2019 р. посвідч. №03085089);
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посвідч. №15890);_______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №853 від 12.07.2019 р. посвідч. №11071), 4 група з електробезпеки;
Капленко Галина Григорівна - інженер з охорони праці, пройшла навчання і перевірку знань:_________
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з_____
охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 175/4.4/2019 від 08.07.2019 р. посвідч. №10506);
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки (Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтнобудівельне підприємство протипожежних робіт, протокол №22/в від 04.06.2019 р. посвідч. №03085085);
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посвідч. №15897);_______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №710 від 14.06.2019 р. посвідч. №9337), 4 група з електробезпеки;
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

В ТОВ «МЕГА ЛАЙН» наказом №1-ОП від 06.05.2019 р. функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони праці Капленко Галину Григорівну, наказом №5-ОП від 06.05.2019 р. створено
постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова________
комісії Бродський A.B. - директор; члени комісії Радченко С. О. - головний інженер та Капленко Г.Г.
- інженер охорони праці. Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці._______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

З робітниками товариства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що підтверджується
записами в журналах реєстрації інструктажів з охорони праці; розроблені та введені в дію наказом
№9-ОП від 06.05.2019 р. інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці № 6
при виконанні робіт на висоті», «Інструкція №3 з надання першої домедичної допомоги постраждалим від нещасних випадків», «Інструкція з охорони праці № 7 при виконанні робіт із застосуван
ням переносних драбин, вишок-тур та підставок», «Інструкція з охорони праці №10 під час робіт
на риштуваннях і помостах».__________________________________________________________________
Працівники, які виконують роботи на висоті, проходять навчання з питань охорони праці,______
мають відповідну кваліфікацію, групу з електробезпеки, їм проводяться інструктажі з питань______
охорони праці при виконанні робіт на висоті - не рідше 1 разу на 3 місяці з реєстрацією у Журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці. В наявності експлуатаційна документація на_____
електроінструмент та обладнання, з яким працюють робітники._________________________________
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до затверджених в товаристві
наказом №8-ОП від 06.05.2019 р. «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві»_______
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

У ТОВ «МЕГА ЛАЙН» затверджені програми навчання з питань охорони праці та питання для______
перевірки знань. Під час навчання, проведення інструктажів з охорони праці використовуються наступні
законодавчі та нормативно-правові акти: Постанова ВР України №2694-ХІІ від 14.10.1992 р. Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообо
в'язкове державне соціальне страхування», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок про
ведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення______
про службу охорони праці», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП______
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації без-

печного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об ’єктах», НПАОП
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров 'я при використанні працівниками засобів інди
відуального захисту на робочому місці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електро
установок споживачів» та інші. Обладнано кабінет з охорони праці, який забезпечений також_______
нормативно-технічною літературою, плакатами, інструкціями, зразками 313.______________________
нормат

авовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

А.В. Бродський
(ініціали та прізвище)

28 жовтня 2019 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єкті| ’осподарювання у територіальному органі
Держпраці/ ^
/
ТУ ---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.

