
ДЕКЛАРЧЦІЯ - М £ "  _ /
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю «АСКОМ - СЕРВІС»
(для юридичної особи: найменування)

49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Днепр; вулиця Мічуріна, 9
юридичної особи, місце її державної реесі рації, код платника)

ЄДРПОУ 34561966, НІН 345619604625 Витяг № 1704674500189 з реєстру платників податку на 
додану вартість. Дата формування витягу -  04.10.2017р._______________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ. код виду діяльності згідно з КВЕД.

Генеральний директор ТАРАСЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
(прізвище, ім'я та по батькові керівника);

______м. Кривий Ріг, ПАТ «Арселор Мітал Кривий Ріг»______________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

_____________ роботи виконуються згідно договору підряду___________________________
устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди________________________________________________________________________

(наймеьіування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, 4 арасенко Вален і ииа Михайлівна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відпові/шість матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
Ковальсько-пресове устаткування (прес-ножиці комбіновані НВ5222В)

Станкоііушорт СССР-Москва 10.12.1990
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, які виконуються 

устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання дозволу)

Кількість робочих місць: З, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:.^
(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик)

Інщі відомості: Наказом но ніднриємству від 14.07.16т. №76 призначені відновідальними за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки.
(Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки)

Наказом підприємства № 132 від 13.09.2016р. створено службу охорони прані, наказом № 
92 від 12.06.2017р. , наказом .ІУоІОІ від 21.06.17г. введено в дію інструкції з охорони праці для
професій та видів робіт. Всі члени комісії пройшли навчання у ТОВ “Учбово-курсовий 
комбінат НРОФ1 ЛАЙН”, протокол № 178-15 від 29.07.2017р., протокол № 178-15 від
29.07.2017р. протокол № 178-15 від 29.07.2017р., наказом № 123 від 20.09.2017р. ст ворена комісія 
з перевірки знань з питань охорони праці, у відповідності до вимог Типовою положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з пит ань охорони пращ, під час прийняття на 
роботт та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами 
в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, працівники забезпечені засобами 
захисту згідно з нормами видачі, підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-



правовими актами з питань охорони праці, в наявності інструкція з експлуатації прес-ножиці 
комбіновані НВ5222Б.
Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормаї ивно-правової та матеріально-технічної бази.

М.П.

В.М. Тарасенко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована V журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^^^-7^^^^^^«^»^4^2 й ^ ^ і^
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Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.
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