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вимогам законодаветва з питань охорони праці та промислової бе!лияги-----------Відомості про роботодавця:
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(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Жовті Води . вул.

Березня . буд. 40-а

8-Г О
місце її державної реєстрації,

код СДРПОУ 32182594, КВЕД: 36 .00
код платника податків

ігідно з

ЄДРПОУ,

код

виду діяльності згідно з КВЕД,

_________ Харитонова Олена Олегівна___________
прпвише. їм я та по оатькові керівника:
для ф ізичної особи — підприємця: прі звище, ім ’я та по батькові.

серія І номер паспорта, ким і коли видании.
місце проживання.
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняпгя реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

_________

телЛ38 (05652) 25367 Е-таіІ: evk&,evk.dp.ua

____________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Жовті Води , вул..

8-Г О

Березня , буд. 40-а

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____ ПАТ « Українська пожежно-страхова компанія», строк дії полісу 1-рік, №5937 серії 1788
до 05.07 2018________________________________________________
(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Харитонова Олена Олегівна
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

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, механізмІЕ1, устаткування підвищеної небезпеки:
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виконуються
на
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скелелазних.
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, шо виконуються за допо.могою
підйо.иних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Кількість робочих .місць, в то.му числі на яких існує підвищений ризик виникнення туав.м:
8 робочих місць, з них на 8-ми існує підвищений ризик виникнення травм
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): адміністративно- побутові корпуси № З та 4, будівлі та приміщення дільниць НФС-3,
НФС-4, НС-1, КОС, ТЗ та М , РБ;
підвищеної небезпеки. їх марка, номер ііап іїї. л а іа виготовлення, країна походження, які
ВИКОНУЮТЬСЯ та/або екснлуаїлються ізастоеовчються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, втому числі тих, на яких іен\с підвищений ризик виникнення гравм. будівель і
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць. С Т Р У ІС ІЛ Р Н И Х підрозділів)

Інші відомості:

/

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони прані та промислової безпеки:
На КП « ЖВК» ДОР» по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор
підприємства Харитонова О. О.
за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- Відповідальний за охорону праці під час виконання робіт на висоті - начальник ремонтнобудівельної дільниці Кочерга М. А., наказ № 380 від 23.11. 2017
- Відповідальний за охорону праці під час виконання робіт на висоті - майстер дільниці
електричного обладнання і механізмів Липай І. А., наказ № 380 від 23.11.2017.

Наявність служби охорони прані:
На підприємстві наказом № 349 від 31.10.2017 року:
- створена та функціонує служба з охорони праці;
- затверджено та введено в дію Положення про службу охорони праці;
- затверджено та введено в дію Положення про систему управління охороною праці.

Інформаиія про інструкиії з ОП:
На цідприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам
робіт згідно наказу № 229 від 02.11.2015 р.

Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони прані:
На підприємстві наказом № 378 від 23.11.2017 року створена постійно діюча екзаменаційна
комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку
знань відповідних правил по охороні праці, електробезпеці, правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про
перевірку знань.
На підприємстві наказом № 349 від 31.10.2017 року затверджено та введено у дію Положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіях з
перевірки знань з питань охорони праці. З црацівниками проводяться інструктажі з охорони праці
у відповідності до вимог чинного законодавства.
Проведення професійно-кваліфікаційного навчання та з питань охорони праці підприємство
здійснює згідно договорів з ДП Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».
На всі машині, механізми , устаткування , які знаходяться на балансі підприємства є в наявності
експлуатаційна документація.

Забезпечення ■засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності
до чинних нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, иавчаїьно-методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальнометодичне забезпечення.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
оргаш Держпраці

Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності.

