ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство
«МІТЕК» ГГОВ НВП «МІТЕК»), 54018 м.Миколаїв, вул. Д.Яворницького. буц. 24-а
Місце державної реєстрації: Виконавчий Комітет Миколаївської Міської Ради__________
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 19289902____________________________________
Коди виду діяльності згідно з КВЕД: 72.19 Дослідження і експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук: 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування:_________
43.21 Електромонтажні роботи: 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування:
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових
будівель: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах_______________________________________________________________
Керівник: директор - Матвієнко Олег Володимирович_________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
код виду діяльності згідно з КВЕД,прізвище, ім'я та по батькові керівника)

______ тел.: +380 (512) 21 21 93: факс +380 (512) 21-21-93: E-mail: info@mitek.com.ua__________
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;)

_______ПАР «АрселорМіттал Кривий Ріг» . 50095, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг
(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацїі(засгосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,

Матвієнко Олег Володимирович._________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою
пілйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників._____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

На підприємстві іс н у є 40 робочих місць, в тому числі 7 місць, де виконуються роботи на висоті
понад 1.3 метра, на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________________________
(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

•

Інші відомості
Директор Матвієнко Олег Володимирович, пройшов навчання у НЦ ТОВ “Миколаївський

•

інститут професійного розвитку і освіти” і перевірку знань з курсу “Охорона праці-загальний
курс”(протоколи №32(02-о-15-ОП) від 26.01.2015 та №33 (03-О-15Е) від 27.01.2015р
Іванов Володимир Костянтинович - заступник директора, очолює службу охорони праці на ТОВ
НВП «МІТЕК», наказ №82 від 30.12.2016р., пройшов навчання у ЕЩ ТОВ “Миколаївський
інститут професійного розвитку і освіти” і перевірку знань з курсу “Охорона праці-загальний
курс”(протоколи №32(02-о-15-ОП) від 26.01.2015 та №33 (03-О-15Е) від 27.01.2015р
Наказом №59 від 27.10.1017р. відповідальним за безпечним виконанням робіт на висоті

•

призначено начальника відділу виробництва та монтажу Ситника Олександра Миколайовича,
пройшов навчання у НЦ ТОВ “Миколаївський інститут професійного розвитку і освіти” і
перевірку знань наступних законодавчих та нормативних актів з охорони праці: правила
безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01); Інструкції з ОП
виконання робіт у замкнутому просторі; Правила охорони праці під час робот и на висоті
(НПАОП 0.00-1.15-07), протокол №ЮО/21-о-15-ОП.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з

•

охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі №24 —
інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті. В наявності необхідна
експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при
виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці, інструкція з ОП під час

•

•
•

виконання робіт на висоті №24 від 08.02.2016р.
Наказом №87 від 30.12.2015р. на підприємстві створено комісію для проведення огляду та
випробування драбин і запобіжних поясів та приладдя до них.
Працівники ТОВ НВП “МІТЕК” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в
повному обсязі. Пояси запобіж ні,каски, драбини використовують за призначенням, зберігають
у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації

•

виробників.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

О. В. Матвієнко
(ініціали та прізвище)

« і £ , листопада 2017 р.
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Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

